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Abstrakt 

Utifrån fyra fantasybilder, vars gemensamma nämnare är att de föreställer ett eller flera 

monster, av tre olika konstnärer och en konstruktivistisk syn på kön ställer denna uppsats 

frågan Hur konstrueras kön i fantasybilder? Syftet med denna frågeställning är att genom 

bildanalyser och gestaltande arbete synliggöra hur föreställningar om könsroller och normer 

representeras och reproduceras i fantasybilder, bilder som barn och unga kommer i kontakt 

med genom bok- och spelomslag, reklambilder och serier. Uppsatsens didaktiska syfte är att 

beskriva en modell för hur arbete med frågor om könsroller, könsstereotyper och normer kan 

genomföras i skolan, främst i gymnasieskolan, genom användande av just fantasybilder. 

Genom att ställa fyra fantasybilder mot representationsteorier signerade Griselda Pollock och 

Erving Goffman, samt teorier om monster signerade Noël Carroll, Cynthia A. Freeland och 

Carol J. Clover tittar uppsatsen på hur kön gestaltas; på hur kvinnlighet och manlighet 

konstrueras och på vilka föreställningar om kön dessa representationer reproducerar. 

Uppsatsen innehåller även en kort beskrivning av begreppet fantasykonst samt ett förslag på 

hur monster kan definieras. Arbetets gestaltande del koncentrerar sig på att bryta mot de 

normer och att utvidga den snäva kvinnoroll som bildanalyserna identifierat. 

Gestaltningsarbetet blir så ett exempel på hur mindre könsstereotypa fantasybilder skulle 

kunna se ut och även en konkret visualiserad läroprocess. Uppsatsens slutdiskussion 

sammanfattar resultatet av bildanalyserna och förespråkar slutligen en kritisk inställning till 

dessa bilder vars förföriska yttre gestaltar och reproducerar föreställningar om könsskillnader 

som något självklart och ”normalt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Innehållsförteckning 

Abstrakt   1 

1. Inledning   3 

1:1. Bakgrund   3 

1:2. Syfte och frågeställning   4 

1:3. Teoretiskt perspektiv   4 

2. Undersökning   7 

2:1. Empiri   7 

2:2. Metod 11 

2:3. Bearbetning och analys 12 

2:3:1. Muskulösa män och släta kvinnor: Todd Lockwoods Bar Fight! 12 

2:3:2. Arga manliga vargar: Paul Bonners Wolfen of Yllia 18 

2:3:3. Sexiga kvinnliga vampyrer: en jämförelse mellan Wes Benscoters  

Shadowbane 3 och Todd Lockwoods Red Dress 20 

3. Slutdiskussion 24 

Bilder 27 

Bar Fight! 27 

Bar Fight! – Figurskiss 27 

Wolfen of Yllia 28 

Shadowbane 3 29 

Red Dress 30 

Källförteckning 31 

Bildförteckning  32 

Bilaga 1 33 

Gestaltningsarbetet 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Inledning 

1:1. Bakgrund 

Under min första sammanhängande VFU-period, vårterminen 2004, skulle jag ha en 

sjätteklass som min handledare föreslog skulle jobba tredimensionellt. Jag bestämde mig för 

att göra ett lektionsupplägg med monstertema och låta eleverna göra monstermasker i hönsnät 

och papier maché. Jag valde monster som tema för att jag själv tycker det är roligt och för att 

jag hade en uppfattning om att eleverna skulle uppskatta att få ta ut svängarna med horn, 

huggtänder och rinnande rödfärg. För att introducera temat och sätta igång fantasin, ville jag 

visa bilder och letade monsterbilder på Internet och i böcker. När de monster jag hittade 

nästan uteslutande var av manligt kön började jag aktivt leta efter bilder föreställande monster 

av kvinnligt kön därför att det blev så skevt att bara visa monstruösa manliga gestalter. Jag 

hittade endast ett fåtal kvinnliga monster på bild. De flesta var vampyrer och därtill 

sexualiserade och vackra. De kvinnliga monstren verkade i första hand vara just kvinnor och i 

andra hand monster medan de manliga monstren snarare kännetecknades av sin fulhet och 

farlighet. Ett antal monster saknade tydliga könsmarkörer och var varken enhetligt manliga 

eller enhetligt kvinnliga. Dessa ”kändes” ändå manliga, fastän jag inte kunde sätta fingret på 

varför. Min slutsats, grundad på dessa iakttagelser och en feministisk grundinställning, blev 

att eftersom det ligger i monstrets natur att vara ondskefullt, fult och äckligt är monster helt 

”naturligt” män, eftersom det ligger i kvinnors ”natur” att vara goda, vackra och väna. 

Könsrollerna föreföll mig vara helt stereotypa och traditionella även i fantasins värld, vilket 

retade mig då fantasin borde kännetecknas av att den inte känner några gränser, att den kan 

ställa våra invanda föreställningar på ända, att allt är möjligt och att vi i bilder kan skapa nya, 

bättre världar. Idén föddes så om en djupare studie av just monster på bild och eftersom 

fantasybilder ofta avbildar kampen mellan ont och gott och monstret är ondskans representant 

blev det just fantasykonst jag valde som bildmaterial i mitt examensarbete. Jag hade före 

examensarbetet främst kommit i kontakt med fantasykonst på omslagen till fantasyböcker, där 

ett genomgående tema verkar vara att hjältinnan är halvnaken på omslaget även om hon är 

fullt påklädd i hela boken. Det är ingen överdrift att säga att jag betraktat denna praktik med 

visst förakt och att termen fantasykonst inte varit något positivt begrepp för mig. Samtidigt är 

jag mycket intresserad av och positivt inställd till fantasy som litterär genre. Jag har även en 

uppfattning om att fantasy, i bokform, i datorspel och rollspel och på bild och i film, är väldigt 

populärt bland barn och ungdomar, vilket gör det till ett tacksamt ämne att arbeta med i 

skolan, till exempel i bilden eller engelskan, som är mina två inriktningar.  
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1:2. Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kön konstrueras i fantasybilder, med ett speciellt 

öga för hur monstrens kön konstrueras, dels genom analys av ett antal konstbilder och dels 

genom att göra egna bilder. När jag får syn på hur könsroller, könsstereotyper och normer 

konstrueras genom bildanalyser och gestaltande arbete kan jag ta makten över och skapa min 

egen visuella verklighet, ett arbetssätt som kan användas i skolan för att problematisera och 

belysa ”det vi redan vet”, det vill säga normen. På gymnasienivå skulle monstertemat kunna 

initiera frågor om könsroller och stereotyper, för att på så sätt få eleverna att upptäcka, 

intressera sig för och arbeta med sådana frågor. Att i arbete med bilder ta sin utgångspunkt i 

populärkulturens bildvärld förankrar arbetet i elevernas verklighet och bekräftar deras 

erfarenheter och upplevelser. Detta arbete har sålunda relevans för mitt framtida yrke därför 

att det kan användas som en modell för hur arbete som problematiserar frågor om könsroller, 

könsstereotyper och normer kan genomföras i skolan.  

Min frågeställning är alltså Hur konstrueras kön i de fantasybilder jag har valt 

att analysera? med underfrågeställningen Varför läser jag så lätt de monster vars 

könstillhörighet är mer svårbedömd som manliga?  

 

1:3. Teoretiskt perspektiv 

Jag utgår i min analys från en konstruktivistisk syn på kön, det vill säga att kön är en social 

konstruktion, inte enbart en biologisk skillnad.
1
 Vad som är speciellt intressant för mig är hur 

kön konstrueras i mitt bildmaterial. 

Griselda Pollock skriver i Frånvarande kvinnor: nytt perspektiv på kvinnobilder 

att bilder inte kan sägas föreställa, reflektera, eller ens förvränga, verkligheten – de är alltid 

representationer, alltid fiktion.
2
 Det hindrar inte att betraktaren läser bilden som en bild av 

verkligheten, speciellt inte om den är realistisk. Detta hänger enligt Pollock ihop med att olika 

samhälleliga diskurser frambringar utpräglade representationer som ”samspelar, hänvisar till 

varandra och samlar sig kring vissa fasta punkter varvid det skapas en tjock väv av mening 

som sedan får det uppenbaras, den rådande uppfattningens och det självklaras auktoritet så till 

den grad att karaktären av representation elimineras”.
3
 Ur ett feministiskt perspektiv blir det 

viktigt att få syn på detta, men utan att fastna i föreställningen att vissa representationer är mer 

                                                 
1
 Søren Kjørup (1999) Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Lund: 

Studentlitteratur, s. 125. 
2
 Griselda Pollock (1990/2001) ”Frånvarande kvinnor: nytt perspektiv på kvinnobilder” i Sara Arrhenius (red.) 

(2001) Feministiska konstteorier, Stockholm: Raster Bokförlag, Skriftserien Kairos nr. 6, s. 102. 
3
 Pollock (1990/2001) s. 103. 
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autentiska eller positiva än andra – alla representationer är ju alltid fiktion, enligt Pollock. 

Feministiska analyser som studerar ”specifika konstruktioner av kvinnokroppen eller studier 

av specifika representationsformer och deras sammanhang eller granskning av tilltal och 

föreställningar om betraktaren” möjliggör en insikt om ”att representationens funktion är att 

producera könsskillnad, vars innebörd uttrycks av en viss kroppsbild”.
4
 Pollock varnar här för 

att endast se representationen som ett symtom på till exempel sexism eller en patriarkal 

samhällsordning – representationen både representerar, producerar och reproducerar 

föreställningar om könsskillnad. Det är ett synsätt som är användbart även i min analys av 

fantasybilder, även om de explicit utger sig för att inte avbilda den ”verkliga” verkligheten. 

Fantasybilder är ju sin verklighet trogen, och oavsett hur fantastiska
5
 eller monstruösa 

varelserna på bilderna är, verkar det omöjligt att inte avbilda könsskillnad. Dessutom är 

bilderna väldigt ofta realistiskt utförda, med hög ikonicitet, så att betraktaren ”känner igen” 

även det den aldrig tidigare sett. Hur skillnaden konstrueras är viktigt att undersöka för att på 

så sätt få syn på vilka föreställningar om kvinnligt och manligt dessa bilder reproducerar. 

 I sin studie av hur genus avbildas inom reklambilder, Gender Advertisements 

från 1976, konstaterar Erving Goffmann att det inte finns några naturliga uttryck, eller tecken, 

för kön, endast ett mönster för hur kön porträtteras.
6
 Genom att granska och gruppindela ett 

stort antal reklambilder visar Goffman på hur tecken för kvinnligt och hur tecken för manligt 

representerar och reproducerar föreställningar om könsskillnad. Det är främst Goffmans sätt 

att titta på bilder, och några av de tecken för kön som han beskriver som jag har intresserat 

mig för och kommer att använda mig av snarare än hans teoretiska bakgrund.  

För att få veta något om monstrets definition och funktion har jag vänt mig till 

litteratur om monster i skräckfilm, vilka verkar vara mer utforskade och omskrivna än 

monster inom fantasykonst. Noël Carroll placerar i The Philosophy of Horror, or Paradoxes 

of the Heart skräckgenren som en underkategori till fantasygenren, vilket jag ser som att det 

som gäller för den ena kan i viss utsträckning gälla även för den andra – speciellt Carrolls 

beskrivning av själva monstrets konstruktion är intressant för min analys. Den främsta 

skillnaden mellan skräckfilmsmonster och vad Carroll benämner sagomonster (fairy tale 

monsters) är att det förra upplevs av både filmpubliken och filmkaraktärerna som ”en 

extraordinär karaktär i vår vanliga värld, medan i sagor och liknande [berättelser] är monstret 

                                                 
4
 Pollock (1990/2001) s. 106 f. 

5
 Med fantastisk menar jag fortsättningsvis sällsam, som behandlar overkliga eller övernaturliga teman snarare 

än enastående eller underbar. 
6
 Erving Goffman (1976) Gender Advertisements, London: MacMillan Press, s. 8. 



 6 

en vanlig varelse i en extraordinär värld”.
7
 Monstrets funktion skiljer sig dock inte nämnvärt 

mellan skräck och saga enligt min uppfattning – i de allra flesta fall är monstret en symbol för 

det onda och ett hot mot (det mänskliga) samhället och måste därför förgöras. Carroll 

definierar till att börja med monster som ”vilken varelse som helst som inte tros existera nu 

enligt samtida vetenskap”
8
, vilket jag ser som en ganska bred definition, och till synes inte 

speciellt användbar för en undersökning av bilder inom fantasygenren som ju är befolkad av 

många olika karaktärer som inte finns, vilket ju skulle göra alla icke-mänskliga karaktärer 

inom genren till monster. Trots detta är Carrolls monsterdefinition användbar för mig 

eftersom han noggrant beskriver vilka kriterier som måste uppfyllas för att monstret ska 

framkalla vad han benämner konst-skräck, (art-horror), en känsla av genuin och faktisk 

skräck som likväl inte får publiken att springa skrikande från biografen eftersom de trots allt 

vet att monstret inte finns på riktigt, att de i själva verket är trygga i sin biofåtölj.
9
 Carroll 

skiljer här på tanke och vetskap; eftersom publiken vet att monstret inte finns på riktigt borde 

de inte bli rädda på riktigt, men det är tanken på att monstret skulle kunna finnas som 

skrämmer.
10

 Jag menar att dessa kriterier även gäller för fantasymonster, som trots att de inte 

uppfattas som onaturliga i sin verklighet ändå bör skrämma läsaren eller betraktaren. Carroll 

skriver att konst-skräck kräver att monstret besitter två egenskaper: det måste uppfattas både 

som farligt och som orent, eller äckligt.
11

 Den farliga aspekten uppfylls av att monstret hotar 

att döda eller lemlästa alla som kommer i dess väg.
12

 Monstrets orena aspekt kan delas in i 

fyra grupper: motsägelsefull, hybrid, ofullständig och formlös. Det motsägelsefulla monstret 

befinner sig i två separata kategorier samtidigt. Det är till exempel levande och dött på samma 

gång, som en vampyr eller en zombie. Hybridmonster överskrider djupt liggande kulturella 

gränser som till exempel gränsen mellan människa och djur, som varulvar. Monster som är 

ofullständiga är till exempel huvudlösa ryttare eller varelser i upplösnings- eller 

förruttningstillstånd. Formlösa monster går inte hålla fast vare sig med handen eller med 

tanken, till exempel utflutna kladdiga massor, ondskefulla dimmor, spöken och andar.
13

 

Monster är både äckliga och farliga därför att de våldför sig på den fasta kulturella ordningen  

                                                 
7
 Noël Carroll (1990) The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart, New York: Routledge, s. 16, min 

översättning. 
8
 Carroll (1990) s. 27, min översättning. 

9
 Carroll (1990) s. 27, 79. 

10
 Carroll 1990) s. 189. 

11
 Carroll 1990) s. 28. Carroll refererar vidare till Mary Douglas’ definition av det orena: det som är smutsigt är det som 

befinner sig på fel plats. 
12

 Carroll (1990) s. 43. 
13

 Carroll (1990) s. 31 f. 
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likväl som på sina offer.
14

  

 Att offren i skräckfilm oftast är kvinnor har lett till en stor mängd feministisk 

forskning i ämnet. Både Cynthia A. Freeland, i The Naked and the Undead: Evil and the 

Appeal of Horror, och Carol J. Clover, i Men, Women; and Chain Saws: Gender in the 

Modern Horror Film, har tittat på genren ur ett feministiskt perspektiv. Freeland läser den 

rikliga förekomsten av manliga monster och unga kvinnliga offer som en konsekvens av en 

patriarkal samhällsordning och ser speciellt slasherfilmen, alltså den sortens skräckfilm där 

monstret i själva verket är en människa i form av en massmördande galning eller psykopat, 

som ett exempel på detta.
15

 Clover skriver också ingående om slasherfilm, men koncentrerar 

sig på Final-flickan (the Final Girl), alltså överlevaren, den nästan uteslutande kvinnliga 

huvudperson som får det tvivelaktiga, men för publiken extremt spännande, nöjet att göra av 

med den bindgalne mördaren, inte sällan sedan han försökt mörda henne åtskilliga gånger och 

alla hennes vänner, manliga som kvinnliga, strukit med.
16

 Enligt Clover konstrueras den 

manlige förövaren som feminiserad medan Final-flickan genom sin intelligens och allmänna 

händighet konstrueras som maskulin i en könens maskerad, vilket tillåter den till största delen 

manliga publiken att leva ut hela registret av känslor utan att för den sakens skull behöva 

konfronteras med obehagliga föreställningar om okontrollerbar manlig ilska eller alltför 

självständig kvinnlig rådighet.
17

 Trots att min analys kommer att handla om övernaturliga 

monster, inte om monster i människogestalt och inte heller om monstrets offer, är Freelands 

och Clovers idéer om monster ur en feministisk utgångspunkt intressanta för mig. 

  

2. Undersökning 

2:1. Empiri 

Jag har valt fyra fantasybilder vars gemensamma nämnare är att de gestaltar ett eller flera 

monster. Samtliga bilder kommer från en samlingskatalog med fantasy- och science 

fictionbilder, Spectrum 12: The Best in Contemporary Fantastic Art, utgiven år 2005.
18

 Att 

utgå från Spectrum-katalogen blev för mig ett sätt att dels titta närmare på och lära mig mer 

om samtida fantasykonst och dels ett sätt att göra mitt undersökningsområde snävare. De 

                                                 
14

 Carroll (1990) s. 34. 
15

 Cynthia A. Freeland (2000) The Naked and the Undead: Evil and the Appeal of Horror, Boulder: Westview 

Press, s. 186 f. 
16

 Carol J. Clover (1992) Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film, Princeton: 

Princeton UP, s. 35. 
17

 Clover (1992) s. 51, 58. 
18

 Cathy Fenner, Arnie Fenner, red. (2005) Spectrum 12: The Best in Contemporary Fantastic Art, Nevada City: 

Underwood Books. 
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bilder jag har valt är Bar Fight! och Red Dress av Todd Lockwood (bild 1a och bild 4), som 

båda  är digitala bilder, Wolfen of Yllia av Paul Bonner (bild 2), som är en akvarell, samt 

Shadowbane 3 av Wes Benscoter (bild 3) som är en digital bild. Det är också relevant för mitt 

bildurval och mina analyser att jag inledningsvis studerat ett mycket stort antal bilder utöver 

de nästan 400 bilder som finns i Spectrum 12. Jag har tittat på bilder i flera olika 

samlingsvolymer för fantasy- och science fictionkonst, i samlingsverk av enskilda konstnärer 

och på Internet, och sammanlagt är det ingen överdrift att säga att jag inför detta arbete och 

valet av bilder tittat på över tusen bilder. Den kunskap jag fått genom att titta på så mycket 

bilder gör att jag anser mig kunna välja ut bilder som på ett eller annat sätt är ”typiska” för 

genren, men att redovisa den empiriska bakgrunden till det påståendet blir här omöjligt av 

utrymmesskäl. Det här är ju heller ingen kvantitativ undersökning. De slutsatser jag drar 

utifrån mitt bildmaterial är baserat på just de fyra bilderna. Ett annat bildurval hade 

förmodligen lett till andra slutsatser. Jag har valt bilder vars innehåll intresserar mig och att 

samtliga verk är gjorda av manliga konstnärer är en slump som naturligtvis kan tyckas 

märkligt i en uppsats vars hela avsikt är att medvetandegöra skribenten och läsaren om 

könsroller och könsstereotyper. Faktum är att fantasykonstgenren verkar vara dominerad av 

manliga konstnärer – till exempel är i Spectrum 12 227 av 274 medverkande konstnärer 

män.
19

 Så, utan att jag vill utge mig för att veta något om förhållandena i hela genren kan jag 

ändå hävda att om utgångspunkten är Spectrum 12 är det ”typiskt” att samtliga konstnärer i 

min undersökning är män. Gemensamt för bilderna i min undersökning är också att samtliga 

använts i andra sammanhang än som konstbilder i Spectrum-katalogen, som omslagsbilder till 

online-rollspel och en promotionbild till ett rollspelsevent, men jag har tittat på dem som 

konstbilder och kommer inte ta någon hänsyn till i vilket syfte bilderna gjorts. Före 

bildanalyserna vill jag helt kort definiera fantasy och fantasykonst som genrer och hur jag har 

gått till väga för att bestämma att det verkligen är monster som ses på de bilder jag har valt. 

Fantasy som litterär genre har sina rötter i folksagan, hjälteeposet och religiösa 

myter. Folksagan, vars ursprung är den muntliga traditionens, berättar om mänsklig längtan 

och strävan och utmärks av sitt lyckliga slut medan hjälteeposet handlar om kampen mellan 

det goda och det onda, om hinder att överkomma och om krig och ära. Myter och mytologier 

handlar om gudarna, om deras historia och göranden.
20

 Gemensamt för de här berättelserna är 

att de handlar om mänskligheten och om vad det är att vara människa. Berättelser med 

                                                 
19

 16 av 274 är kvinnor, 4 av 274 är grupper av konstnärer och 27 av 274 har sådana namn att jag utan en mer 

omfattande undersökning inte kan avgöra vilket kön de har, så minst 227 av 274 är män. 
20

 David Pringle, red. (2006) The Ultimate Encyclopedia of Fantasy, London: Carlton, s. 8. 



 9 

fantastiska inslag har alltid berättats, i alla kulturer, men det som vanligtvis brukar åsyftas 

med termen fantasy fick sitt stora genomslag med J.R.R Tolkiens Sagan om ringen som 

publicerades 1965.
21

 Sedan dess betecknar fantasy oftast en berättelse om kampen mellan gott 

och ont i en värld som skiljer sig från den vardagliga genom att vara befolkad med såväl 

alver, jättar och talande djur som människor och där magi existerar och fungerar.
22

 Bilder som 

illustrerar berättelsernas fantastiska innehåll har förmodligen funnits lika länge som själva 

berättelserna. Dick Jude skriver i Fantasy Art Masters. The Best in Fantasy and SF Art 

Worldwide att ett mycket tidigt exempel är grottmålningarna i Altamira och Lascaux vars 

innehåll är fantastiskt även om målningarna knappast klassificeras som fantasykonst.
23

 Några 

lite senare exempel på konstnärer som behandlat det fantastiska är Leonardo da Vinci och 

Hieronymus Bosch.
24

 På 1900-talet utmärker sig surrealismen som ett exempel på konst vars 

innehåll är fantastiskt och vars syfte var att avbilda det vi ännu inte sett, som bilder från det 

omedvetna.
25

 Trots denna ärevördiga stamtavla verkar dock fantasykonst främst förknippas 

med grälla omslagsbilder på böcker av tvivelaktig litterär kvalitet, med smaklösa 

hårdrocksskivomslag och med airbrushade posters föreställande drakar tillsammans med 

lättklädda kvinnor. Helt fördomsfullt kan man säga att fantasykonsten sitter fast i pojkrummet 

och varken kan eller borde komma ut därifrån. Detta är dock en sanning med modifikation. 

Visst styr kommersiella krafter mycket av vad som får synas inom genren och de flesta 

fantasybilder syns fortfarande på omslag till böcker och spel, på spelkort, i seriealbum och på 

t-tröjor. Men det är inte allt. Två exempel på hur fantasykonsten förekommer i andra 

sammanhang är bokförlaget Underwood Books och en utställning med fantasykonst i 

Stockholm 2007. Underwood Books specialiserar sig på utgivning av böcker om fantasy- och 

science fictionkonst. Varje år ger de ut Spectrum-katalogen, en samlingsvolym som 

konstnärer får skicka in sina bilder till varpå en jury väljer det de tycker är årets bästa fantasy- 

och science fictionbilder.
26

 Trots att många av bilderna tillkommit som beställningsjobb och 

synts i böcker, serier, tidningar, gallerier och reklam visas de för sin egen skull i själva 

katalogen, som just konst. Ett annat exempel på fantasykonst ”utanför pojkrummet” är den 

utställning vid namn Ur Tolkiens värld som öppnade på Prins Eugens Waldemarsudde i 

Stockholm den 24 mars 2007, med verk av den brittiske konstnären Paul Raymond Gregory, 

                                                 
21

 Pringle (2006) s. 9, 16. 
22

 Pringle (2006) s. 19-37. Fantasy är inte bara en enhetlig genre utan innehåller en mängd olika undergenrer, 

ovanstående uttalande är kraftigt förenklat. 
23

 Dick Jude (2002) Fantasy Art Masters. The Best in Fantasy and SF Art Worldwide, London: HarperCollins, s. 

8. 
24

 Dick Jude (1999) Fantasy Art. The Best in Fantasy and SF Art Worldwide, London: HarperCollins, s. 8. 
25

 Jude (2002) s. 9. 
26

 <http://www.underwoodbooks.com/>, Underwood Books (2005), 2007-05-15. 
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som även gjort omslag till hårdrocksskivor vilka också visas på utställningen.
27

 Utan att dra 

för stora växlar på dessa två exempel ger det ändå en fingervisning om att fantasykonsten 

kanske håller på att förlora sin nörd- och billighetsstatus och är på väg att släppas in i 

konstens finrum.  

 Med fantasykonst, eller fantasybilder, menar jag alltså bilder med fantastiskt 

innehåll. Här följer en kort definition av vad jag menar med monster. Noël Carrolls kriterier 

för ett konst-skrämmande monster är att det ska vara både farligt och äckligt. På film är det 

naturligtvis karaktären som helhet som skrämmer betraktaren; utseende, beteende och avsikt. 

Stillbilder har inte lika många dimensioner, speciellt inte om betraktaren inte känner till 

bildens kontext eller titel. Bilden måste då förmedla monstrets hotfullhet på ett mer 

formmässigt plan. Ett enkelt sätt att göra monstret konst-skrämmande är att framställa det som 

fult. I sagans, och i fantasyns, värld är fulhet allt som oftast helt synonymt med ondska, hur 

simpel och endimensionell en sådan modell än kan tyckas. En mer sofistikerad metod för att 

förmedla en karaktärs monstruösa karaktär är genom det Carroll kallar fasansfull metonymi 

(horrific metonomy) där monstret känns igen för att det frivilligt omges av eller omger sig 

med föremål eller varelser som framkallar en känsla av obehag, äckel eller fobi, som till 

exempel kroppsdelar, smuts, skelett eller ohyra som insekter och råttor.
28

 Till detta vill jag 

lägga monstrets onda avsikter. Ett monster kan se både farligt, äckligt och ondskefullt ut, men 

jag menar att det räcker om det är farligt och äckligt, farligt och ondskefullt eller äckligt och 

ondskefullt. Naturligtvis hänger monstrets onda avsikter ofta ihop med beteenden eller 

handlingar som resulterar i att monstret är farligt, men inte nödvändigtvis. På bild känns alltså 

monster igen på att de ser farliga, äckliga, fula eller onda ut, eller på att det till synes frivilligt 

omges av äckliga föremål, eller olika kombinationer av dessa egenskaper. Hur något ser ut är 

en individuell uppfattning. Det en betraktare tycker ser hotfullt ut kanske en annan uppfattar 

som mesigt. I mina bildanalyser uttrycker jag min uppfattning om hur jag tycker det ser ut, 

men gör inte anspråk på att förmedla några eviga sanningar om de bilder jag tittar på. 

Mitt eget gestaltningsarbete har pågått parallellt med analys- och skrivarbetet. 

Jag har i mina egna bilder försökt bryta mot de könskonventioner jag har upptäckt och mina 

bilder har delvis fungerat som en motpol till många av de bilder jag tittat på, som ett ”bevis” 

för att kön faktiskt kan gestaltas på flera olika sätt och att vad som ibland verkar som 

cementerade könsroller faktiskt kan brytas. 

 

                                                 
27

 <http://www.waldemarsudde.se/>, Prins Eugens Waldermarsudde, 2007-05-15. 
28

 Carroll (1990) s. 52. 
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2:2. Metod 

Mitt arbete bygger på bildanalys. Jag kommer genom noggranna iakttagelser av fyra 

fantasybilder försöka identifiera visuella särdrag och på så sätt få veta något om hur kön 

konstrueras i dessa bilder. Ju mer jag vet om den här typen av bilder, desto mer kan jag lära ut 

om dem, vilket skänker detta arbete en relevans utöver det faktum att jag får tillfredställa min 

egen nyfikenhet, då metoden kan stå som modell för arbete med könsroller och normer i 

skolan. 

I bildundervisningen tycker jag det är viktigt att eleverna lär sig och övar sig i 

att betrakta bilder kritiskt. Bilder har makt i vårt samhälle och vår tillvaro, i det att de omger, 

representerar och påverkar oss. Ett sätt att närma sig ett kritiskt betraktande av bilder kan vara 

att utgå från vad man inte tycker om i bilden, för att det då kan vara lättare att vara 

”respektlös” i sin kritik och behandling av den. Skolan har ett ansvar att ”aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” och att uppmuntra eleverna ”att utveckla 

sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” som det står i 1994 års 

läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94.
29

 Att kritiskt granska bilder för att bli 

medveten om vilka föreställningar om kön, om kvinnligt och manligt, om könsroller och 

könsstereotyper som dessa bilder förmedlar, representerar och reproducerar inbjuder till att 

arbeta vidare, att själv ta makten över bilden med avsikten att göra om, göra bättre och tänka 

större. Att samtidigt arbeta teoretiskt och praktiskt, genom att analysera andras bilder 

parallellt med att göra egna bilder fördjupar kunskapen och läroprocessen.
30

 Att utgå ifrån 

populärkulturens bilder är ett sätt att fånga elevernas intresse. Eleverna kommer, även om de 

inte är explicit ”intresserade av fantasykonst”, i kontakt med fantasybilder och fantasyvarelser 

då de förekommer på bok- och spelomslag, i rollspel, på spelkort och på kläder, förutom i de 

otaliga rörliga bilder som förekommer i filmer, datorspel och på TV. Genom att arbetet har 

tydliga kopplingar till deras verklighet synliggörs elevernas uppfattningar och åsikter som 

dessutom får chans att diskuteras, ventileras och utvecklas. Arbetets konsekvenser går så 

utanför skolans, ibland snäva, värld och blir relevant för eleverna därför att det handlar om 

deras liv och deras erfarenheter. Just monstret som tema är tacksamt därför att det med sin 

blotta uppenbarelse bryter mot normen, så att fantasier om vad som skulle kunna tänkas hända 

i bilder där det förekommer inte ”automatiskt” behöver underkastas några regler om vad som 

är möjligt och genomförbart. Jag anser att mitt examensarbetes form är direkt applicerbart i en 

                                                 
29

 Skolverket (1998) 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, Stockholm: Skolverket och Fritzes, 

s. 6. 
30

 Skolverket (1998) s. 14. 
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skolsituation och jag tror dessutom att mina fördjupade kunskaper om fantasybilder kommer 

vara en stor tillgång ”ute i verkligheten”.  

I mitt eget gestaltningsarbete har jag utgått från figurer som är bekanta, som jag 

har sett i en viss form ”tusen” gånger och vars ensidigt könsstereotypa gestaltande har irriterat 

mig. Jag har sedan gjort om dem efter mitt eget huvud och i detta försökt att göra dem bättre, i 

avseendet mindre könsstereotypa. Det har hjälpt mig att få syn på saker i de fantasybilder jag 

har analyserat och vice versa. De två ”angreppssätten” har berikat varandra.  

 

2:3. Bearbetning och analys 

Jag kommer börja med att titta på Lockwoods Bar Fight! som gestaltar både monster och 

icke-monster. Bar Fight! gestaltar en mängd olika figurer, och analysen blir därför ganska 

omfattande. Därefter följer två kompletterande analyser, dels en analys av Bonners Wolfen of 

Yllia som fokuserar på hur manlighet konstrueras i den bilden och dels analyser av, och en 

jämförelse mellan, två bilder som båda föreställer kvinnliga vampyrer, Benscoters 

Shadowbane 3 och Lockwoods Red Dress. Bilderna finns längst bak i uppsatsen. 

 

2:3:1. Muskulösa män och släta kvinnor: Todd 

Lockwoods Bar Fight!  

Bar Fight! (bild 1a, s. 27) är en digital bild från 2004 med måtten 51 x 28 centimeter (20 x 11 

tum) vars bildrum är belamrat med figurer och föremål. Sammanlagt trängs där 20 figurer i ett 

slagsmål på en bar vars inredning och klientel tydligt signalerar fantasy: möblerna och 

bardisken är gjorda av trä, bägare och tallrikar av tenn (vampyren dricker ur glas), inget 

elektriskt ljus finns och på väggen bakom bardisken sitter ett uppstoppat drakhuvud. 

Avsaknaden av moderna material eller föremål sätter tidpunkten till en sorts odefinierad 

medeltid, vilket är när de flesta fantasyberättelser utspelar sig. Barens kunder utgörs av en 

mängd olika karaktärer där de flesta av fantasygenrens typer finns representerade. Bildens 

ljusaste punkt är ett parti som föreställer en stor eldstad i bildens mitt, vilket skapar en 

motljuseffekt som får de centralt placerade slagskämparna att stå ut på grund av 

kontrastverkan. Färgskalan är dämpad i olika grå och bruna nyanser. Det mest kulörta inslaget 

är det lila, något till vänster om mitten av bilden, som fångar ögat. Betraktarens blick leds 

sedan i en cirkelformad rörelse via figurerna som jag kallar 2 till 8 på den lilla figurskiss jag 

gjort för att hålla isär de olika karaktärerna (bild 1b, s. 27). Vid en första anblick verkar 

slagsmålet vara av slaget ”alla mot alla”, men vid en närmare studie verkar det ändå finnas ett 
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slags struktur. Av de nio figurer som faktiskt slåss, resterande tittar på eller sysslar med annat, 

kommer fyra, figurerna nr. 3, 5, 7 och 8, från höger och fem, nr. 1, 2, 4, 9 och 10, från vänster. 

På basis av den definition av monster som innefattar både de som är farliga och äckliga och de 

som är farliga och onda eller äckliga och onda är monstren i den här bilden de som rycker 

fram från höger (nr. 3, 5, 7 och 8), de uppe i vänstra hörnet som betraktar slagsmålet (nr. 13, 

14, 15, 19 och 20), samt eventuellt bartendern (nr. 6), utifrån att han ser ganska farlig och inte 

helt snäll ut. Förekomsten av elakt spetsiga vapen, blottade huggtänder och 

överdimensionerade, och spetsiga, öron pekar ut gruppen från höger som de Onda. Jag skulle 

klassificera dem som människoätande jättar, (nr. 3 och 5), troll, (nr. 7), och orch, alternativt 

ond alv, (nr. 8). De Goda verkar bestå av människor, (nr. 2 och 10), alv, (nr. 1), dvärg, (nr. 9), 

och faun, (nr. 4). Jag kommer börja med att titta på slagskämparna i bilden, monster som icke-

monster, för att identifiera de visuella särdrag som skiljer kvinnligt från manligt, och därefter 

koncentrera mig på monstren i bildens vänstra övre hörn, vars könstillhörighet är mera vag. 

 Karaktärerna i Bar Fight! är sinsemellan mycket olika, men de figurer jag läser 

som kvinnliga, nr. 1, 4 och 8, har ändå mer gemensamt med varandra än med de manliga 

figurerna, trots att de tillhör helt olika raser. De har alla långt hår som är ordnat på något sätt 

och inte hänger fritt; de har på sig underdimensionerade kläder som inte lämnar mycket åt 

fantasin; och de är placerade så på bildytan och i sådana kroppsställningar att deras bröst och 

navlar är synliga.  

Bar Fight! gestaltar ett universum där kvinnliga såväl som manliga karaktärer 

har långt hår, men att fixa till det verkar vara en kvinnlig sysselsättning. Visserligen har 

jätten, nr. 3, och dvärgen, nr. 9, dreadlocks respektive flätor, men deras frisyrer ger ett intryck 

av att vara praktiska snarare än estetiska på grund av avsaknaden av de små band, tofsar, 

flätor och den omsorg som de kvinnliga figurernas frisyrer vittnar om.  

De kvinnliga figurernas kläder verkar också vara designade för att beskådas 

snarare än för att skydda eller värma, vilket de flesta övriga kombattanternas kläder är – de 

har rustningar eller delar av rustningar, ringbrynjor och kraftiga kläder av vad som ser ut som 

tjockt tyg eller läder. Figur nr. 5:s klädsel är svår att definiera – antingen är han naken eller så 

betyder den taggiga formen under hans högra arm att hans kläder på överkroppen gått sönder. 

Även nr. 6 saknar skyddande kläder, men han står stridsberedd bakom bardisken snarare än 

att kasta sig in i slagsmålet. De kvinnliga figurerna verkar gå i strid i vad ser ut som 

underkläder.  

De kvinnliga karaktärernas kroppsställningar är sådana att det blir grafiskt 

tydligt att de är just kvinnor. De är de man ser ”mest” och bildens ”naturliga” blickfång tack 
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vare ljus- och färgbehandlingen – figur nr. 1 omsluts av den lila cape som är bildens mest 

kulörta inslag; figur nr. 4 står i stark kontrast mot eldstadens ljus och är som enda gestalt 

avbildad i så gott som helfigur; och figur nr. 8 har flammande rött, stort hår och en nästan 

självlysande hårfärg, belyst av en ljuskälla utanför bilden. Eftersom de kvinnliga karaktärerna 

syns så tydligt ger deras kroppsställningar intrycket av noga genomtänkta poser där de 

manliga karaktärerna närmast bara verkar ”bröta omkring”. Nr. 1:s kroppsställning är 

tillbakalutad och trots att blicken är koncentrerad ger hon ett passivt intryck fastän hon är 

aktiv. Tagen ur sitt sammanhang indikerar hennes ställning att hon är på väg att falla eller 

redan ligger ner vilket tillsammans med hennes särade ben ger sexuella anspelningar, vilket 

även gäller för figur nr. 4, vars utfläkta position skulle kunna ursäktas av det faktum att hon är 

i full färd med att sparka av käken på nr. 5. Detta kanske borde tillfredställa den feministiska 

kritikern – här har vi väl en stark, aktiv och kompetent kvinnogestalt som inte tar någon skit, 

som kan försvara sig mot och verkar vara på väg att besegra en motståndare fyra gånger så 

stor som hon själv? Förvisso, men hon är fortfarande objektifierad. Trasiga nätstrumpor och 

strumpebandshållare konnoterar sjaskig prostituerad och betraktaren tittar henne dessutom 

rakt i skrevet. Figur nr. 8 har vett att sätta på sig några väl valda rustningsdelar tillsammans 

med de läderremmar och tygremsor som utgör hennes outfit, men inget som ger något skydd 

för vitala kroppsdelar som bröstkorg eller mellangärde. Trots att anfallet kommer från vänster 

är hennes kropp vänd mot betraktaren som därmed till fullo får ta del av hennes fasta och 

vältränade men ändå feminina kropp som accentueras av de intrikata små remsor som utgör 

hennes klädsel. På nr. 8 syns vid tinningen och vid höften ett spännande mönster som verkar 

vara en del av huden och som understryker hennes djuriskhet, men hennes ansikte är delvis 

bortvänt som för att bespara den presumtivt manlige betraktaren hennes fulhet – hon verkar 

sakna näsa. Samtliga kvinnliga slagskämpar har väldigt tydligt feminint utseende. 

De kvinnliga karaktärerna har också gemensamt att de alla kontrasteras av en 

manlig gestalt som tornar upp sig bakom dem, som för att understyrka deras spädhet och 

femininitet. Bar Fight! bygger mycket på kontrastverkan för att varje figur ska bli bildmässigt 

tydlig, men det är de kvinnliga karaktärerna som står ut mest. En av Erving Goffmans 

bildkategorier i Gender Advertisements handlar om just storlek. Han skriver:  

 

In social interaction between the sexes, biological dimorphism underlies the probability 

that the male’s usual superiority of status over the female will be expressible in his 

greater girth and height. /.../ Even in the case of mere clusters of persons maintaining talk, 

various forms of occupational, associational, and situational selection markedly increase 
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the biologically grounded possibility that every male participant will be bigger than every 

female participant. Now it seems that what biology and social selection facilitate, picture 

posing rigorously completes[.] Indeed, so thoroughly it is assumed that differences in size 

will correlate with differences in social weight that relative size can be routinely used as a 

means of ensuring that the picture’s story will be understandable at a glance.
31

  

 

I Bar Fight! tror jag att avsikten med att göra de kvinnliga figurerna mindre än de manliga är 

att understryka deras kvinnlighet snarare än att poängtera deras lägre status och inflytande – 

de är ju trots allt inbegripna i aktiviteter som vanligtvis uppfattas som typiskt manliga: att med 

fysiska medel försöka kontrollera en situation. Goffmans iakttagelse understryker snarare den 

bildkonvention som gör att betraktaren av vana läser de mindre figurerna som kvinnor, eller 

möjligtvis som barn, vilket i Bar Fight! blir en del av konstruktionen av kvinnlighet. 

 Enligt Griselda Pollock är representationens funktion ”att producera 

könsskillnad, vars innebörd uttrycks av en viss kroppsbild”.
32

 I det universum som Bar Fight! 

representerar är kvinnor delaktiga i vad som traditionellt sett, både i ”verkligheten” och inom 

fantasygenren, ansetts vara manliga angelägenheter, och gestaltas dessutom i full färd med 

handgripligheter. Om ingen skillnad finns i könens beteende blir det desto viktigare att 

markera skillnad genom utseende eftersom könsskillnad är en så stor del av en människas 

identitet och att kategorisera verkar vara en av mänsklighetens favoritsysselsättningar. Då blir 

praktiken att avbilda kvinnliga gestalter halvnakna ett sätt att visa den släta och hårlösa hud 

som utmärker kvinnligheten alldeles oavsett ras och som skiljer sig från manlig, det vill säga 

hårig, ärrad och mörk, hud. BarFight! är en digital bild, men likväl är manlig hud och manligt 

utseende ”målat” med bredare penslar, i en direkt koppling mellan form och funktion. Män är 

grövre än kvinnor, som snarare är utslätade och vars hud är närmast skimrande. Det är viktigt 

i sammanhanget att påpeka att det inte bara är kvinnlighet som stereotypiseras utan även 

manlighet. De manliga karaktärerna i Bar Fight! är sammanbitna och överdrivet muskulösa 

eller går bärsärk i enlighet med ett manligt ideal som bygger på förmågan att försvara sig mot 

och utdela våld. Där något kan sägas ha förändrats från en traditionell syn på kvinnor som 

passiva i och med att kvinnorna i den här bilden ändå ger ett intryck av styrka och 

självständighet, trots att de är halvnakna och i mina ögon objektifierade, är manligheten helt 

traditionellt framställd och konstruerad – män är stora, de är starka, och de är våldsamma, 

vilket understryker just skillnad mellan könen och reproducerar föreställningar om manlighet 
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 Goffman (1976) s. 28. 
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 Pollock (1990/2001) s. 107. 
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som är lika förtryckande som de om kvinnlighet.  

Jag läser Bar Fight! som en gestaltning av en kamp mellan ont och gott, 

medvetet humoristiskt hållen. Det är ett gruff vi betraktar, inte ett krig. Utgången avgörs av 

vilken sida som är starkast, vilket premierar traditionellt manliga egenskaper, men även de 

kvinnliga karaktärerna ger intryck av att kunna slåss, vilket talar för en utvidgning av 

kvinnorollen. Det är positivt i mina ögon, men gör det faktum att de kvinnliga figurerna ändå 

är kropp i första hand motsägelsefullt. Varför har inte kvinnorna tajta läderkläder och 

rustningar på sig som männen? Man skulle ändå se deras kvinnliga former. Jag har svårt att 

läsa de halvt nakna kvinnokropparna som något annat än ett medvetet val från bildmakarens 

sida, där kunskap finns om att bröst och sexuella anspelningar säljer. Även om en förmodat 

kvinnlig betraktare ”får sitt” genom de maskulina, muskulösa männen i bild, där den hunkige, 

lättklädde bartendern känns som ett uppenbart exempel, är det de kvinnliga gestalterna, 

speciellt figur nr. 1, vars hela uttryck är sensualitet, som står i fokus.
33

 Carol J. Clover skriver 

om Final-flickan, hjältinnan i slasherfilmer, att hon är ”kvinna inte trots att publiken är manlig 

utan just för att den är det”.
34

 Hon är tillräckligt kvinnlig för att vara ett ”bra offer” men 

tillräckligt manlig för att göra slut på mördaren och för att den manliga publiken ska kunna 

identifiera sig med henne.
35

 De kvinnliga karaktärerna i Bar Fight! är inga Final-flickor – de 

är inga kvinnliga offer som till slut tar upp kniven och gör slut på psykopaten, men de är 

tillräckligt tuffa för att vara förebilder och samtidigt tillräckligt sexiga, dels för att utgöra bra 

blickfång, men mestadels för att inte vara alltför hotfulla gentemot en manlig betraktare som 

inte vill behöva få sin självbild rubbad. Det går helt enkelt inte se riktigt lika farlig ut när man 

är iklädd lite tygremsor. Även om kvinnorna i Bar Fight! är starka är könen mycket tydligt 

visuellt åtskiljbara, som för att markera att jämställdhet inte får föra med sig att kvinnor blir 

som män och att män blir som kvinnor och queera är vi allihopa. Män är fortfarande fysiskt 

överlägsna (även om figur nr. 5 verkar ligga risigt till) och kvinnor, om än kompetenta på sitt 

sätt, är först och främst visuellt tilltalande.   

Det är denna extremt tydliga åtskillnad mellan kvinnligt och manligt rent 

visuellt som gör att de mer svårdefinierade figurerna i Bar Fight! lätt läses som manliga, det 

vill säga figurerna 14, 15 , 19 och 20 – de är varken släta, halvnakna eller vackra. De är alla 

monster enligt min definition. Figurerna 19 och 20 ser ut att vara en orch i sällskap med en 

liten drake, och fastän de är svåra att könsbestämma på basis av att det inte går att se om de 

                                                 
33

 Jag är medveten om att det här är ett mycket heteronormativt sätt att se på saken. 
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 Clover (1992) s. 53, min översättning. 
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 Clover (1992) s. 51. 



 17 

har bröst, är de fula och liksom ruggiga. Dessutom flinar de på ett sätt som får dem att se 

korkade ut. Kvinnlighet ser mer beräknande eller listig ut i Bar Fight!, vilket gäller för de 

kvinnliga slagskämparna likväl som för den kvinnliga gestalt jag ännu inte tagit upp; figur nr. 

18, den lilla ficktjuven i bildens nederkant. Hon representerar delvis en annan sorts 

kvinnlighet då hon är både korthårig och relativt påklädd, i vad som ser ut som skyddande 

kläder. Hennes hy är dock lika slät och ljus som på övriga kvinnor i bild, och hennes generösa 

urringning markerar tydligt hennes bröst och därmed hennes könstillhörighet. Om det är så en 

något mindre objektifierande kvinnlighet konstrueras är figurerna 19 och 20 ändå tydligt 

manliga just för att de ser fula och dumma ut. Figurerna 14 och 15 saknar förankring i någon 

sorts verklighet som jag känner till – jag vet överhuvudtaget inte hur de ska klassificeras. Det 

de mest påminner mig om är utomjordingar, och vem vet hur man könsbestämmer sådana? 

Det är något feminint över figur nr. 15, som står och håller i vad som ser ut som en hjärna på 

ett lite beskyddande sätt, och vars kroppsställning ser lite kutryggig ut, som hos en häxa. Den 

långa klädnaden är klänningsliknande, och dess hud ser relativt slät ut. Trots detta läser jag 

figuren som manlig då hans klädsel mer ser ut som någon sorts rymddräkt än en klänning och 

den släta huden är köttigt blåtonad och äckligt fuktblank. Nr. 15 är också i sällskap och 

inbegripen i ett tärningsspel med figurerna 14 och 13, en svävande, vasstandad varelse och en 

manlig vampyr. Cynthia A. Freeland skriver om den manliga vampyren att “[f]astän han är 

manlig kodas han ofta som kvinnlig, delvis på grund av hans Medusa-liknande blick, exotiska 

utanförskap och förkärlek för maskeradliknande kläder, såväl som hans uppträdande och 

gester (vad feministiska kritiker kallar för maskeraden)”.
36

 Nog ser han lite flashig ut, nr. 13, 

med designad slängkappa och vad som ser ut som make-up, och ett glas till sitt blod när alla 

andra dricker ur muggar, men knappast feminin. Vampyrens beteende och gester är svårt att 

utläsa i en stillbild, och det faktum att nr. 13 inte gör någon speciellt ”feminin” gest, samt 

hans utseende deklarerar hans könstillhörighet som manlig. Nr. 14 har alldeles för många 

tänder, är köttig och liksom slemmig och dess huvud är täckt av slingrande tentakler vars 

ändar har ögon. Den betraktare som är bevandrad i mytologi konnoterar slingrande frisyrer 

med Medusa, vars huvud var täckt av ormar och vars blick förvandlade den hon tittade på till 

sten. Kanske är nr. 14 Medusas kvinnliga kusin från yttre rymden? Dess stora, stirrande öga 

skulle kunna göra vem som helst stel av skräck. Å andra sidan har nr. 14 uppenbarligen 

bekanta att dricka med, så att nr. 14:s blick skulle vara dödlig är inte så sannolikt. Nr. 14 ser 

inte speciellt manlig ut, men den ser inte alls kvinnlig ut, utifrån hur de övriga kvinnliga 
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figurerna i Bar Fight! ser ut. Konsekvensen blir att nr. 14 läses som manlig fastän det i själva 

verket är omöjligt att avgöra, vilket även gäller för nr. 15 – det går egentligen inte säga att de 

är manliga, men de är definitivt inte kvinnliga, och blir på så sätt manliga, då det är de två 

kategorier betraktaren har tillgång till utifrån normen. Att det överhuvudtaget finns figurer i 

bilden vars kön är otydligt eller svårbestämt är intressant. En misstänksam läsning konstaterar 

att nr. 13, 14 och 15 är bildens queera alibi, en mer välvillig att oavsett bildmakarens avsikt är 

det positivt med figurer vars könstillhörighet är svårdefinierad därför att det gör bildens 

mångtydighet större, vilket i sin tur gör det mer intressant för betraktaren. Dessutom bryter 

det till viss del patriarkala och heteronormativa föreställningar om vad manlighet och 

kvinnlighet ska vara.  

Bar Fight! är en mångbottnad gestaltning av en helt vanlig företeelse i en 

fantasy-kontext. Både kvinnliga och manliga figurer är representerade, och även om männen 

är i numerärt överläge ser kvinnorna ut att vara delaktiga i tumultet på lika villkor. Det är 

sålunda inte bildens innehåll jag främst har invändningar emot utan dess form. Kvinnlighet 

konstrueras i Bar Fight! i första hand som kropp, som objektifierad yta, exponerad slät hud 

och sexighet. Det är en praktik jag uppfattar som delaktig i reproduktionen av traditionella 

könsroller. Manlighet konstrueras lika traditionellt, även här som kropp, en kropp som är i 

första hand funktionell men också estetisk, stark, överdrivet muskulös och våldsam. Bilden 

innehåller även motvikter till denna konstruktion av könsskillnad. Kvinnligheten är även den 

muskulös och våldsam, men de kvinnliga kropparna ger ändå intryck av att vara noggrant 

koreograferade för att bli visuellt tydliga som just sexiga kvinnor. Manligheten är också 

objektifierad, men jag uppfattar den inte riktigt lika sexualiserad som kvinnligheten. Bildens 

kvinnliga monster konstrueras i första hand som kvinnligt och sexigt, inte som farligt, äckligt 

eller ondskefullt, vilket de manliga monstren gör. Det kvinnliga monstret har alltså mer 

gemensamt med de övriga kvinnorna i bild än med de övriga monstren. Bar Fight! gestaltar 

även figurer vars könstillhörighet är tveksam och svår att definiera, som kan läsas som både 

manliga och kvinnliga, vilket bidrar till bildens mångtydighet. 

 

2:3:2. Arga manliga vargar: Paul Bonners Wolfen of 

Yllia 

Wolfen of Yllia (bild 3, s. 28) är en akvarell, utan årtal, med måtten 43 x 56 centimeter. Mörka 

moln jagar över en nästan helt täckt men bitvis blå himmel över ett lummigt, grönt och vilt 

bergslandskap. I förgrunden syns fyra varelser vars vildsinta utseende och samlade riktning 
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framåt (mot vänster) tillsammans med det dramatiska landskapet ger bilden en känsla av 

rörelse. Varelserna verkar vara varulvar – de har vargliknande ansikten med stora, vassa 

tänder, nosar och runda, gula ögon och deras hår kryper ut på kinderna och ner på ryggen i en 

ragg. Deras kroppar har mänsklig muskulatur på överkroppen och fem kloförsedda fingrar. 

Benen är en kombination av människoben och överdimensionerade vargben med kraftiga klor 

på baktassarna/fötterna. Trots detta kallas de wolfen, inte werewolves. I The Encyclopedia of 

Vampires, Werewolves, and Other Monsters omnämns wolfen som ett slags intelligenta 

supervarulvar.
37

 Wolfen kan alltså ses som en beteckning för en sorts varulv vars varglika 

utseende är permanent och inte beroende av månens cykler. 

Varulvarna i Wolfen of Yllia är monster enligt min definition – de ser gräsligt 

farliga och onda ut, och det faktum att de är en blandning mellan människa och djur gör dem 

obehagliga rent konceptuellt, även om jag inte tycker deras blotta uppenbarelse är äcklig. Till 

varulvens ”normala” beteende hör dessutom att bita och äta människor, vilket gör dem extra 

farliga. Varulvarnas hotfulla poser och den rikliga förekomsten av stora, vassa och spetsiga 

vapen, tillsammans med den rörelseriktning jag nämnde ovan ger intrycket av att de är på väg 

någonstans för att ta kål på någonting, förmodligen en hel kontinent med tanke på hur 

vansinnigt aggressiva de ser ut. Bildens betraktare kan känna sig direkt hotad då varulven i 

mitten ser rakt ut ur bilden, på betraktaren, och dessutom ser ut att vara samlad till språng.  

Avsaknaden av kvinnliga attribut som bröst samt hakskägget på den varulv vars 

bringa inte är bar deklarerar att varulvarna är av manligt kön. Varulven allra längst till höger 

är förvisso svår att könsbestämma eftersom merparten av den är utanför bild, men på basis av 

att den liknar de andra tre och inte har några synliga bröst läser jag även den som manlig. 

Gemensamt för de tre varulvar som är mest synliga är att de är supermaskulina med svällande 

muskler som är målade med skarpa kontraster för att betona volym, och borstig behåring. Att 

de passar så bra in i det vilda landskapet understryker deras djuriskhet. Trots att de har 

smyckat sig med pärlor av vad som ser ut som turkos sten ger deras kläder ett närmast 

barbariskt intryck. Den översta varulven har en grov kedja virad flera varv kring underarmen 

som ett primitivt och onekligen ganska punkigt underarmsskydd. Han har även smyckat sig 

själv och det standarliknande föremål han bär på ryggen med kranier, ett från en get eller ett 

får och tre från människor. Han har nitar på byxorna och en gigantisk yxa som för tankarna 

till en bödels vapen och hans mun är vidöppen i vad som ser ut som ett vrål av raseri. 
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Varulven längst till vänster ser dödligt listig ut och bär på ett långt spjut med ett flertal elaka 

hullingar. Varulven i mitten, den som tittar tillbaka på betraktaren, ser närmast bindgalen ut 

med sitt vasstandade flin och sin stirrande blick. Det är helt enkelt väldigt tuffa grabbar, det 

här. 

Monstrens manlighet konstrueras i Wolfen of Yllia som våldsam, aggressiv och 

blodtörstig. Varulvarna är överdrivet muskulösa och ger ett intryck av okontrollerad ilska, 

ilska för sin egen skull som kommer att ta sig uttryck i övervåld mot alla som kommer i deras 

väg. Vad hade hänt med bilden om det hade funnits kvinnliga varulvar med i gruppen? 

Freeland skriver om det faktum att monstret i skräckfilm nästan undantagslöst är en man att 

monstrets maskulinitet beror på att ”han representerar särskilda krafter som fortfarande 

betraktas som dygder och som är stereotypt kodade som manliga. I synnerhet är monstret 

manligt därför att han är som filmmakarna, en magiker som möjliggör det visuella 

spektaklet”.
38

 Det visuella spektakel Freeland åsyftar här är de hemskheter som monstret 

åstadkommer, och de krafter monstret besitter är förmågan till våldsamhet och aggressivitet. 

Om avsikten med bilden är att förmedla ren skär aggressivitet, styrka och blodtörst, vilket jag 

förmodar är fallet med Wolfen of Yllia, görs det effektivast med manliga figurer. Kvinnor 

konnoterar inte dessa egenskaper i samma utsträckning som män – om, förstås, de inte råkar 

vara vampyrer, vilket jag återkommer till i följande stycke. Att vargar i sig konnoterar skräck, 

ondska och blodtörst gör dessa varg-män ännu farligare. Jag ser Wolfen of Yllia som en 

representation av en traditionell föreställning om att egenskaper som styrka, våldsamhet och 

aggressivitet är manliga egenskaper. 

  

2:3:3. Sexiga kvinnliga vampyrer: en jämförelse 

mellan Wes Benscoters Shadowbane 3 och Todd Lockwoods 

Red Dress  

Kvinnliga monster är i numerärt underläge i fantasykonst, en fördom som mina studier har 

besannat. De kvinnliga monster som finns är ofta sexiga vampyrer och därför har jag har valt 

att jämföra två ganska olika kvinnliga vampyrer ur Spectrum 12 – vampyren känns som det 

”typiska” kvinnliga monstret. 

Shadowbane 3 (bild 4, s. 29) är en digital bild av Wes Benscoter. Den har inget 

årtal och mäter 26,7 x 34,3 centimeter (10½ x 13½ tum). I Shadowbane 3 står förgrundens 

gestalt i skarp kontrast till den mörka och murriga bakgrunden. Förgrundsgestalten är en 
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vampyr vars könstillhörighet är tydligt kvinnlig. Hon känns igen som vampyr på de långa, 

spetsiga hörntänderna, de vassa kloliknande naglarna och sin närmast hypnotiska blick. 

Vampyrer är monster därför att de är odöda – de är både levande och döda samtidigt, vilket 

bryter mot fasta kulturella regler och upplevs därmed som obehagligt. Dessutom uppfattas de 

allt som oftast som onda därför att de behöver dricka färskt människoblod för att fortsätta sin 

odöda tillvaro. I sina upplyfta armar håller vampyren ett svärd horisontellt i höjd med sin 

panna. Till vänster bakom vampyren syns en del av en hög mur och ett torn och till höger ett 

annat torn, delvis statt i förfall. Bakom dessa torn skymtar ytterligare två torn. Vampyren ger 

intryck av att stå på en höjd i jämförelse med den mängd små figurer som finns 

bakom/nedanför henne i bildytan. Förekomsten av hjälmar, sköldar, svärd och spjut, en 

katapult och ett antal pilar som flyger genom luften får mig att läsa scenen som att en armé är 

i full färd med att belägra en stad under ett för mig okänt krig. Eftersom vampyren står vänd 

bort ifrån folkmassan nedanför henne är de förmodligen på samma sida – i ett krig vänder 

man inte sin fiende ryggen. Vampyrers förmodade ondska tillsammans med bildens mörka 

färgtoner och allmänt tryckande stämning deklarerar den belägrande armén som en del av 

Mörkrets makter.  

Mot detta mörker kontrasteras vampyrens ljusa, skimrande hud. Eftersom hon 

håller i ett svärd och befinner sig i en krigszon ligger det nära till hands att läsa henne som en 

av soldaterna, men hon ser inte speciellt soldatlik ut, då hennes skinn är alldeles slätt och fritt 

från skador, ärr eller smuts. Hon är klädd i ett slags korsning mellan bikinitopp och rustning 

vars effektivitet i strid jag betvivlar. Underarmsskydden ser dock rejäla ut. Vampyren möter 

betraktarens blick med hårdsminkade ögon som är närmast självlysande och vars uttryck är 

bestämt och intensivt, ja sugande. Hon har klassiskt rena drag med höga kindben och en liten 

rak näsa. Hennes fylliga läppar är lätt särade. Allt som skiljer hennes ansikte från 

fotomodellens är de två spetsiga hörntänderna, och trots dessa, det visuella beviset för hennes 

odöda existens, är hon inte alls motbjudande. Snarare är hon ganska tilltalande och snygg. 

Den originella rustningen framhäver hennes kvinnliga former, hon har exotiska smycken och 

långt hår som fladdrar i vinden. Hon är också positionerad så, och ljuset faller så, att det första 

betraktaren lägger märke till är hennes bröst. Den motståndare som kollar in hennes bröst och 

släpper denna krigares ögon med blicken gör sig dock en otjänst, då hon verkar vara färdig för 

attack. Överhuvudtaget ger hon ett aggressivt och aktivt intryck. Clover skriver:  

 

/.../ sexual difference as we know it exists only among living humans in the here and 

now. Although vampires, zombies, invading spirits, werewolves, and the like may have a 
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sex, they typically lack gender, so that female vampires and female zombies, while quite 

feminine in life, become in their undead state just as aggressive as their male 

counterparts.
39

  

 

Detta skulle innebära att denna kvinnliga vampyrs kvinnlighet endast är en läpparnas 

bekännelse och att hon i övrigt saknar traditionellt kvinnliga egenskaper, därför att hennes 

beteende ser ut att vara vad som anses som traditionellt manligt, det vill säga aggressivt och 

hotfullt. Jag återkommer till detta när jag jämför denna vampyr med vampyren i Red Dress. 

Vampyren i Red Dress (bild 5, s. 30) skiljer sig markant från vampyren i 

Shadowbane 3. Red Dress är en digital bild från 2004 med måtten 30,5 x 50,8 centimeter (12 

x 20 tum). Att ens läsa kvinnan på bilden som en vampyr kan tyckas långsökt, men jag vågar 

hävda att det är precis vad varje van betraktare av fantasybilder gör. Kvinnan i bildens 

förgrund befinner sig i en slottsliknande miljö, det är natt och trots att hon är ensam i mörkret 

och omgiven av blodstänk ser hon inte rädd ut, snarare självsäker och belåten. Den röda 

klänningen har också samma röda nyans som blodet som rinner på fönstrets insida vilket gör 

att ögat kopplar ihop dessa två bildelement. Hon har också armarna i kors över bröstet vilket 

är en pose som ser mycket ”vampyrisk” ut, då det är så de vanligtvis brukar avbildas när de 

ligger och sover i sina kistor. Att betraktaren inte kan se några huggtänder spelar i 

sammanhanget liten roll. För att vara säker på att mina åsikter bara inte står för mig och min 

vampyrfixerade fantasi har jag även kollat upp bilden på konstnärens hemsida, där min 

förförståelse bekräftades – konstnären har i Red Dress gestaltat en kvinnlig vampyr.
40

  Hon 

blir trots att hon saknar vassa tänder monstruös genom fasansfull metonymi – hon verkar inte 

alls beröras av blodet, vilket tyder på att det är hon som har sett till att det har hamnat där.  

Vampyren i Red Dress är iklädd en tjusig klänning i vad som ser ut som ett 

dyrbart material och hennes hållning är stolt. Detta är typiskt för ”klassiska” vampyrer i film 

och på bild. Freeland skriver att ”[o]fta är vampyrer förmögna, vackra och aristokratiska, så 

att vampyrfilmerna kan utsmyckas med symboler för gammal europeisk adel: slängkappor, 

stearinljus, ljuskronor, galavagnar, slott”.
41

 Vampyrens ansiktsdrag påminner om vampyren i 

Shadowbane 3 då hon har rena drag med höga kindben, en rak liten näsa och fyllig mun – 

hon är klassiskt vacker och väldigt feminin. Hon bär diskret och elegant make-up. Hennes 

hår är långt och välvårdat och hennes händer är smäckra med långa fingrar och långa vassa 
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naglar. Hennes armar ligger i kors över bröstet med händerna vilande över nyckelbenen. Om 

bildkonventionen att kvinnors händer ofta visas i reklambilder skriver Goffman att 

”[k]vinnor avbildas, oftare än män, när de använder sina fingrar och händer för att följa ett 

föremåls konturer eller för att hålla det varsamt eller för att smeka dess yta /…/. Denna 

ritualiserade form av beröring ska skiljas från den nyttoinriktade sorten som tar tag i, 

använder eller håller i [föremål]”.
42

 Han beskriver vidare att ”[s]jälvberöring kan också 

förekomma, vilket kan tolkas som ett förmedlande av en uppfattning om den egna kroppen 

som skör och värdefull”.
43

 Vampyren i Red Dress verkar röra vid sig själv av just den 

anledningen, för att markera att hon är samlad, elegant, mycket feminin och dessutom 

ytterligt passiv. Hon håller inte om sig själv för att hon är osäker, rädd eller kall.  

Vampyren i Red Dress ser till skillnad från vampyren i Shadowbane 3 inte 

aggressivt hotfull ut. Det sätt på vilket hon hotar ett presumtivt offer är nämligen inte med 

våld eller hot om våld. Freeland skriver att ”vampyr[en] är ett skrämmande men subtilt 

monster, en skurk som ber [betraktaren/offret] att förena sig med honom”.
44

 Vampyrer är 

vanligtvis i första hand förförare, tvetydiga varelser vars ondska är motbjudande samtidigt 

som den är lockande och erotiserad.
45

 Den kvinnliga vampyren är kvinnligheten 

personifierad – för evigt ung, vacker och sexig. Vampyrens sexighet är dock en ”falsk” 

sådan, ett lockbete för att snärja ett offer. Offret tror att vampyren är ute efter sex men blir 

istället dess middag och kanske evigt förtappad. Sexualitet kopplas så ihop med list och 

bedrägeri vilket förstärker fördomar om kvinnor som ombytliga och falska varelser. 

Vampyren i Red Dress är en sexualiserad varelse vars uttryck är mycket sensuellt; hennes 

blick är beslöjad; hennes läppar är fylliga, plutiga och skimrande; hennes hår böljar mjukt 

och lent i vinden; den slimmade, glansiga klänningen och hennes händer liksom smeker 

hennes kropp och en styv bröstvårta syns genom klänningstyget. Hon ser även väldigt 

välmående ut, vilket för vampyrer brukar betyda att de precis har ätit.
46

 Blodet som rinner i 

fönstret ser färskt ut, vilket indikerar att middagen konsumerades helt nyligen. Tecknen för 

vampyrens upphetsade tillstånd tillsammans med tecknen för ond bråd död kopplar ihop sex 

med våld, blod och död.
47

 Samtidigt är hennes sensualitet sval, som om hon inte riktigt 

behöver någon annan än sig själv. Det gör henne mer mångbottnad och subtil.  
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Det vampyrerna i Shadowbane 3 och Red Dress har gemensamt är att de båda 

poserar för betraktarens njutning och representerar en kvinnlighet som är vacker kropp och 

vackert ansikte, långt hår, slät hy och fylliga läppar. Kvinnlighet konstrueras alltså som 

sexighet och yta, och fastän vampyren i Shadowbane 3 ser både hotfull och aggressiv ut är 

hon i första hand kvinna och sexig och i andra hand en blodtörstig mördare. Hon ser dock 

tydligt aktiv och handlingskraftig ut, till skillnad från vampyren i Red Dress vars uttryck är 

mer passivt trots att hon utstrålar sensuell sexualitet. Enligt Clover saknar vampyrer genus 

även om de har ett tydligt kön. Samtidigt bygger hon detta antagande på att kvinnliga 

vampyrer blir lika aggressiva som manliga vampyrer. Tyder inte detta då på att kvinnliga 

vampyrers genus blir manligt när de blir bitna och därefter odöda? Clovers argument 

förekommer i en fotnot och är inte utvecklat, men jag antar att hon menar att vampyrer 

oavsett kön är aggressiva, vilket stämmer med Shadowbane-vampyrens uttryck. Vampyren i 

Red Dress är mer traditionellt kvinnligt passiv, så vampyr och monster hon är. Hon känns 

inte speciellt hotfull. Snarare skulle hon nog kunna förföra mig om hon försökte.  

 

3. Slutdiskussion  

”Fantasy art gives us a glimpse of infinity. Neither forms nor colours are subject to the kind of 

reality that surrounds us: everything is possible, and everything is true”.
48

 Ja – i fantasins 

värld är allting möjligt, och i bilder där det fantastiska är själva temat borde väl alla våra 

invanda föreställningar ställas på ända och nya, bättre världar skapas? Ändå konstrueras kön i 

de fyra bilderna Bar Fight!, Wolfen of Yllia, Shadowbane 3 och Red Dress genom ett närmast 

överdrivet framhävande av det som skiljer könen åt, så att de gestaltade kvinnorna är väldigt 

feminint kvinnliga och männen väldigt maskulint manliga, i enlighet med en mycket 

traditionell och stereotyp föreställning om vad kvinnligt och manligt är. Kvinnlighet 

konstrueras i bilderna som kropp och yta; som skönhet och slät, skimrande hud; som 

sexualiserat objekt för en presumtivt manlig betraktare. Även de kvinnliga gestalter som är 

tydligt aktiva, som bryter en föreställning om kvinnlighet som liktydigt med passivitet, är i 

första hand kropp, och deras positioner är sådana att betraktaren har full visuell tillgång till 

deras halvnakna kroppar fastän bildens berättelse hade förmedlats lika tydligt om de hade 

varit påklädda och i mindre utstuderade poser, vilket jag tolkar som ett medvetet drag från 

bildmakarnas sida, som har en kunskap om att bar hud och bröst säljer bilder – jag tycker inte 

det är en ursäkt för en praktik vars konsekvenser är förtryck. Manlighet konstrueras också 
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som kropp, men som stark, hård, muskulös kropp; som kropp vars syfte är att försvara sig mot 

och utdela våld. Båda dessa praktiker reproducerar traditionella föreställningar om kön och är 

lika förtryckande och begränsande för kvinnor som för män. Det kvinnliga monstret har också 

rent visuellt mer gemensamt med de kvinnliga gestalter som inte är monster än med sina 

manliga medmonster, vilket är i enlighet med den förförståelse jag inledde detta arbete med 

och även med Carrolls definition av monster – det ligger i monstrets natur att vara farligt, 

äckligt, fult och ondskefullt. Detta är egenskaper som traditionellt inte konnoterar kvinnlighet 

– traditionell eller idealisk kvinnlighet är god och vacker. Kvinnliga vampyrer bryter till viss 

del mot denna konvention, då de är reella hot mot offrets liv och odödliga själ, men den 

bildkonvention som styr över hur de gestaltas verkar likväl ha fastnat vid att kvinnliga 

gestalter alltid är sexiga i första hand och farliga i andra hand. Att det ”typiska” kvinnliga 

monstret är vampyren, förföraren, som snärjer sina offer med list reproducerar vidare 

föreställningar om kvinnor som opålitliga. De monster vars könstillhörighet är visuellt 

otydlig, som skulle kunna stå för en utvidgning av traditionella könsroller, läses som manliga 

därför att de har mer gemensamt med de manliga karaktärerna, monster som icke-monster, än 

med de kvinnliga. Monster är män i fantasyns värld, och i de få fall som de är kvinnor är de så 

tydligt kvinnliga, med bröst, smala midjor, slät hy och sexig framtoning, att betraktaren inte 

kan ta miste. Kön konstrueras som stark visuell skillnad mellan kvinnligt och manligt. 

En viktig aspekt som dessa bilder har gemensamt är att de är förföriska i 

avseendet att de är lätta att tycka om. De vittnar om skicklighet från bildmakarnas sida, de 

avbildar figurer som är snygga, tuffa och åtrå- eller beundransvärda, även om, eller kanske 

just för att, de representerar Mörkrets makter. En okritisk betraktare kan lätt svälja dessa 

bilders innehåll tillsammans med den tilltalande formen och glömma eller bara acceptera de 

delvis stereotypa föreställningar om kön som bilderna representerar och reproducerar. Jag 

tycker också om att titta på de här bilderna – under det här arbetets gång har jag upptäckt en 

mängd begåvade konstnärer som gör fantastiska bilder, i ordets dubbla bemärkelse, och jag 

har delvis reviderat hela min uppfattning om fantasykonst som genre. Men det betyder inte att 

jag tycker allt med de här bilderna är bra. Jag har också blivit stärkt i min uppfattning om att 

de här bilderna, som barn och ungdomar kommer i kontakt med på bok- och spelomslag, i 

serier, i film och på TV, behöver tas in i och arbetas med i skolan. Kritiskt granskande av 

bilder, helst i kombination med skapandet av egna bilder, kan medvetandegöra eleverna om 

hur könsroller, könsstereotyper och normer skapas, representeras och reproduceras genom de 

bilder som omger oss. Det här är frågor som jag tycker är mycket viktiga och som jag brinner 

för. Jag vill att eleverna ska ta makten över bilderna, göra om dem, göra dem bättre, och 
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förhoppningsvis skapa en ny och bättre värld medan de håller på, en värld där kvinnor kan 

vara mer än bruttor och män kan vara mer än broilers.  
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Bilaga 1 

Gestaltningsarbetet  

I mitt gestaltningsarbete har jag undersökt hur kön kan konstrueras i fantasybilder och strävat 

efter att skapa fantasybilder som är mindre könsstereotypa än de jag sett under arbetet med 

bildanalyserna i uppsatsen. Jag har tagit min utgångspunkt i fotografier av mig själv som jag 

manipulerat och redigerat för att sedan, med hjälp av rutförstoring och blyertspenna, föra över 

bilderna till dukar med måtten 195 x 130 centimeter. Jag har därefter målat i akrylfärg. 

Slutresultatet har blivit en serie om tre målningar som gestaltar en demon, en varulv och 

Döden. Verken har fått titlarna Demonen (A Woman’s Work is Never Done), (bild 5, s. 34), 

Vargen (If you’re gonna scream / Scream with me), (bild 6, s. 35), och Döden (Death will 

come easy / Just close your eyes), (bild 7, s. 36). 

Genom noggranna överväganden om vilka bildelement som kan tas bort och 

vilka som ”måste” vara kvar har jag försökt att utvidga den roll som onda kvinnliga figurer 

rutinmässigt verkar tilldelas i fantasygenrens bilder, alltså den sexiga kvinnans, snarare än det 

farliga monstrets. Något jag upptäckte under arbetet var att om alltför många tecken för 

kvinna tas bort från figuren tolkas den automatiskt som man. Detta har resulterat i att både 

demonen och vargen har bröst och relativt kvinnliga former och Döden, som nästan inte har 

någon kropp, har väldigt feminina drag i ansiktet. Jag har även aktivt arbetat med figurernas 

blickar och gjort dem intensiva och bestämda, för att motverka det traditionellt passiva intryck 

som jag upplever att kvinnliga karaktärer ofta har. Jag vill att betraktaren ska känna sig 

betraktad av monstret och genom konst-skräckens logik även hotad.  

Även om jag tycker att bilderna kan stå för sig själva är de gjorda för att visas 

ihop, då de förstärker varandra (bild 8, s. 37). Figurerna har också mina tatueringar 

gemensamt, något som blir en ledtråd för betraktaren om att det här är samma person i olika 

skepnader. För mig skänker det även en ytterligare dimension till arbetet då det också handlar 

om en lek med identitet. Jag ser mina bilder som en protest mot den begränsande kvinnoroll 

där jag som kvinna förväntas vara vacker, sexig och passiv och har istället valt att prova en 

roll som stark, aggressiv och självtillräcklig förövare i ett arbete som varit mycket lustfyllt. 
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