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Abstract 
Att vara kvinna och att vara kvinnlig är inte alls samma sak. För att vara kvinna behöver du egentligen 

bara födas med en vagina, men vad det innebär att vara kvinnlig, och vad kvinnligheten består av råder 

det delade uppfattningar om. 

Varje gång vi använder ordet kvinnlig så ger vi det ett innehåll som är större än bara det kön som en 

person är född med. Vad detta innehåll består av beror på hur vi förhåller oss till den kultur vi lever i, 

det kön vi tillhör, och till de bilder av kvinnlighet vi mött. 

 

Denna uppsats utgår från syftet att utforska hur samtida feministiska konstnärer problematiserar 

begreppet kvinnlighet i sina verk. 

Detta genomförs utifrån en polariserande analys av hur kvinnlighet manifesteras eller ifrågasätts i ett 

urval av deras verk och andra bilder i form av reklambilder. 

Diskussionen genomförs främst med utgångspunkt i feministiska konstteorier och begrepp  samt egna 

reflektioner. 

  

Då reklambilden, som har en stor spridning i samhället, är en stark producent av ett mer eller mindre 

stereotypt kvinnoideal och hur kvinnlighet syns i bilder, fungerar den som en bra motpart i 

diskussionen, för att visa vilka motbilder och föreställningar om kvinnlighet som den feministiska 

konsten bl. a jobbar emot.  

Det som vidare analyseras är vad konstnärernas problematisering gör med begreppet kvinnlighet, och 

hur man utifrån en feministisk synvinkel kan se begreppet som en konstruktion skapat i ett patriarkalt 

samhälle. 

Tecken, attribut, och seendets position som betydelsebärande element för att skapa kvinnlighet i bilder 

analyseras, utifrån ett maktperspektiv. 

Slutsatser som kan dras är att det sätt på vilket de feministiska konstnärerna problematiserar 

kvinnlighet, får begreppet att bli svårdefinierat. Kvinnlighet blir inte en fråga om en mer eller mindre 

sann bild av kvinnor utan en fråga om vilka föreställningar som finns om begreppet, vad det har för 

betydelse för hur det manifesteras och vilka konsekvenser det kan ha för synen på kvinnor. 

Uppsatsen kommer också redogöra för vilken relevans denna form av analysmetod och 

perspektivmedvetenhet har för ett kommande yrke som bildpedagog. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Min undersökning utgår från ett av mina tidigare arbeten som gällde hur den nya 

tant/hemmafrutrenden1, som blivit synlig i det medierade samhället under det senaste 

året, kunde gå ihop och samverka med de feministiska ideal som finns idag. 
Jag ville få syn på om det fanns sammanhang där dessa två ”kvinnobilder” möttes och 

samverkade, och hur de gjorde det i så fall. Kan man vara feminist och samtidigt hylla 
de kvinnoideal som härstammar från 1950-talet? Hur får man ihop kakbakande, 

syjuntor och feminism? 

Utifrån detta har jag blivit nyfiken på vad kvinnlighet anses vara, vad en kvinnlig 
handling är, vilka kvinnobilder som produceras och då framför allt utifrån en 

feministisk synvinkel. Kort uttryckt – vad är kvinnlighet enligt feminister? 
 

Det jag ville titta på är vilka bilder av kvinnan skapas av kvinnan och vilka blir 

legitimerade och politiskt korrekt att acceptera utifrån vad en feminist står för. 
Är det bilden av kvinnan där könsmönstren har suddats ut, en slags ”neutral” kvinna, 

som blir representerad av den feministiska kvinnan , eller finns det spelrum för andra 
mer ”traditionella” kvinnobilder att samverka med feminismen och få samma 

legitimitet? 

Det område där jag vill undersöka detta är framförallt det område där bilder av 
kvinnor produceras av kvinnor, och då menar jag i huvudsak bilder av samtida 

feministiska kvinnliga konstnärer och vilka bilder de jobbar emot. 
 

 

 
1.2 Problemformulering 

Hur problematiserar samtida feministiska konstnärer begreppet 

kvinnlighet/femininitet, och vad innebär det för begreppet?  
 
 
                                                
1 Se artikel ”Tantvarning” av Karin Ström ur ELLE, oktober 2005 
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1.3 Syfte 
Mitt syfte med den här undersökningen är att genom att titta på dagens feministiska 

konstnärers bilder få syn på hur bilden av begreppet kvinnlighet ser ut enligt dem. 
   

Min uppfattning är att det finns ett otal olika uppfattningar om hur en kvinna 

förväntas och bör vara inom dagens västerländska samhälle, och så även inom 
feminismen. 

En del av förväntningarna på kvinnlighet kan vara egenskaper som; moderlig, mjuk, 
förtryckt, tuff, självutplånande, sexig, intellektuell, frigjord – beroende på vem man 

frågar och vilka erfarenheter eller position den personen har.   

Men vad är det att vara kvinna? Vilka föreställningar om kvinnlighet är rådande, som 
vi måste förhålla oss till? Vilka värderingar och bilder laddar vi med detta begrepp? 

Finns det någon sann bild av vad en kvinna är, enligt feminister?  

Det mest intressanta i den här diskussionen är egentligen vem (avsändaren) som 
producerar dessa kvinnobilder, i vilket syfte och vilken effekt det har på hur jag som 

betraktare definierar begreppet. 
  

Genom att titta på några samtida feministiska konstnärers bilder och jämföra dessa 

med mediabilder, hoppas jag få syn på vilka kvinnobilder som massproduceras och 
vilka bilder som skapas som motstrategi, med andra ord - hur ser kritiken ut, och vilka 

bilder av kvinnlighet ger de i sin tur upphov till?  
 

Mitt syfte är också att använda mina fördjupade kunskaper och insikter genom denna 

analysmetod, för att använda i mitt kommande yrke som bildpedagog. Jag ser detta 
som ett viktigt redskap när man tittar på bilder, för att bli mer medveten om sitt 

seende och vilka strukturer som ligger bakom skapandet av representationer. 
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1.4 Teorier och begrepp 
  
Feministisk konstteori 
Jag kommer i min undersökning att utgå från feministiska konstteorier som lägger 
fokus på representationens villkor, på vilka tecken som används för att skapa 

kvinnlighet i bilden, vilken position betraktaren har och i vilken utsträckning bilden 

av kvinnan är en produkt av sociala och politiska strukturer. 
En utgångspunkt för denna diskussion har historiskt sett i vår bildkultur varit den 

strikta arbetsfördelning där kvinnan är ett passivt objekt som betraktas och mannen ett 
aktivt objekt som betraktar.2  

Detta tankesätt har uppstått i mötet mellan feministisk bild och filmteori och en 

psykoanalytisk tradition. Det har varit fruktbart för att fördjupa vår förståelse av 
bildens funktion och uttryck i vår kultur och har använts för att beskriva hur bilder av 

kvinnan och mannen vilar på djupt liggande föreställningar om könsskillnad och hur 

dessa spelat en roll i en omedveten begärsekonomi.3  
 

 
Feministiskt konstteoretiska begrepp 
Den kvinnliga maskeraden eller föreställningen att kvinnlighet är en kulturell mask, 

en förklädnad, är ett begrepp som ofta syns i feministisk teori.  
Griselda Pollock menar med detta begrepp att det inte finns några verkliga bilder av 

kvinnor utan bara bilder av hur vi i vår kultur konstruerar och förstår könsskillnad.4 
Joan Riviére, som myntade begreppet, visar genom sina analyser att maskeraden kan 

förstås som en handling där kvinnan klär på sig en ”kvinnlighet” för att dölja sin 

maskulina sida, i fruktan för att få repressalier från mannen efter att hon kastrerat 
honom och visat upp sig med hans fallos.5 Eller med andra ord, en kvinna som döljer 

sina färdigheter i en typiskt manlig aktivitet, inför en man för att inte uppfattas som ett 
hot. 

                                                
2 Arrhenius, Sara, ”En blick från sidan: Bild, genus och det omedvetna”, Skriftserien Kairos nr 6, 
Feministiska konstteorier,2001, s.11 
3 a. a, s 12 
4 a. a, s.17 
5 a. a, s.15 
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Jag kommer använda mig av begreppet utifrån hur den kvinnliga maskeraden 

manifesteras i de feministiska konstverken, i förhållande till reklambilden, d v s   
diskutera representationsfrågor och hur kvinnlighet manifesteras i bilderna. 

 
Den manliga blicken som är ett begrepp som främst kommer från det filmteoretiska 

hållet är ett synliggörande av och en förklaring till varför kvinnan oftast har 

representerats som ett objekt, ett skönt ting för beskådning. Alla dessa kvinnor vi 
möter på reklampelare i utmanande positioner, alla vackra Venus-figurer i konsten 

och kvinnofigurer i filmens värld har oftast skapats av män och för män.  
Dessa bilder är alltså en produkt av ett patriarkalt seendesystem, där kvinnor 

framträder som ett sexuellt, passivt objekt – hon betecknar det manliga begäret.6  

  
Det intressanta i begreppet, tycker jag, är att seendet på bilder av kvinnor ofta passerar 

som ett normalt tillstånd, att det blivit den normaliserade blicken, särskilt i konst och 

reklamsammanhang d v s att man inte upplever att man ser med en manlig blick 
eftersom det är så vanligt förekommande.  

Detta förklarar Freud med att vi alla, män som kvinnor, har en inbyggd lust att 
betrakta, den s. k skopofilin, att med blicken ta andra som objekt och underkasta dem 

en kontrollerande och nyfiken blick.7 Detta blandas också med behovet av 

identifikationen av ett idealjag.8 
Jag kommer använda mig av begreppet som ett redskap för att diskutera betraktarens 

position och eventuella lust seendet väcker till de konstverk och reklambilder jag ska 

analysera.  
 

 
Nyckelbegrepp 
Femininitet har ingen entydig definition, men traditionellt kan det anses vara det 

motsatta till maskulinitet. Detta begrepp behöver inte vara specifikt kopplat till 
kvinnan, utan användas även när man talar om mannen, men i min studie har jag valt 

att avgränsa det till att gälla beteende, egenskaper och attribut som kopplas till det 
kvinnliga könet.  

                                                
6 Mulvey, Laura, ”Visuell lust och narrativ film”, Skriftserien Kairos nr 6: Feministiska konstteorier, 
2001, s 55 
7 a. a,  s 51 
8 a. a, s 52-53 
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Jag har valt att för det mesta använda ordet kvinnlighet istället för femininitet, 

eftersom det känns naturligare i detta sammanhang där bara kvinnor och bilder av 
kvinnor behandlas, och möjligtvis gör läsningen av mitt resonemang begripligare. 

Enligt min uppfattning finns det inte enbart en slags femininitet eller kvinnlighet, utan 
den kan se olika ut i olika slags sammanhang och är föränderlig över tid. Dessutom är 

den ofta outtalad och därför svår att definiera.  

Jag tänker därför tala om begreppet som en uppfattning om en slags normativ 
femininitet  som är kopplat till en specifik kontext. Det kan t e x vara femininitet som 

den ser ut i mediebilder... ” att vara kvinna är att vara kropp, att vara en tillgänglig 
och begärd kropp, ett objekt” som Nina Björk har uttryckt det.9   

Eller det kan vara vilka uppfattningar gymnasietjejer har om den normala tjejen som 

inbegriper beteenden som behärskning, kontroll, inlevelseförmåga, mjukhet, tolerans 
och sexuell måttfullhet, som Fanny Ambjörnsson undersökt.10  

Det jag vill undersöka är hur feministiska konstnärer idag förhåller sig till och 

problematiserar begreppet normativ femininitet eller bilden av den normativa kvinnan 
i reklambilden.  

 
Feministisk konst är inte en inriktning med tydliga avgränsningar eller en slags typ av 

bilder, utan har sett olika ut sen den blev ett begrepp under 1960-talet.  

Den började som en alternativ rörelse som slog sig in på konstscenen, där 
synliggörandet och uppvärderingen av det som ansågs tillhöra den kvinnliga sfären 

var en medveten strategi. Detta syftade till att underminera de starkt könskodade 
(manliga) föreställningarna om kvalitet, men också att skapa alternativ till, eller 

omkullkasta den patriarkala ordningen.11  

De frågor som ständigt återkommit i den feministiska konsten fram till idag är 
problematiseringen av föreställningar om kvinnor/kvinnligt och män/manligt och 

uppdelningen av människor i två motsatta och ömsesidigt attraherade biologiska  
kön.12  

                                                
9  Björk, Nina, Under det rosa täcket, Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, 1996, s. 131 
10 Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Stockholm 
2004, s. 57 och 204   
11 Nyström, Anna m fl, ”Inledning” Konstfeminism. Strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till 
idag, 2005, s. 14 
12a. a, s. 17 
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Det har också funnits en grundläggande analys av kvinnors systematiska 

underordning inom de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella fälten, samt att 
detta är något som bör förändras.13 

Det som ofta avgör om ett verk uppfattas som feministiskt – eller 
genusproblematiserande - är tiden, platsen och från vilken position konstnären agerar. 

Vem som tar del av konsten och som anser sig ha tolkningsföreträde är också en 

viktig faktor. 
I min undersökning har jag valt verk av konstnärer som har tolkats som feministiska, 

både utifrån de sammanhang de visats och hur konstnärerna själva har uttalat sig om 
sina intentioner med verken. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                
13 Nyström, Anna, ”Inledning” Konstfeminism. Strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till idag. 2005, s.13 
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2. Empiri och metod 

Jag har i min undersökning valt att analysera hur två samtida feministiska 
konstnärer/konstnärsgrupper problematiserar begreppet kvinnlighet, genom att tolka 

ett urval av deras verk. 
Konstnärerna är Gisela Schink, som främst jobbar med fotografi och installation, och 

High Heel Sisters, en grupp på tre konstnärer som främst gör performance-konst. 

Jag valde dessa eftersom jag tycker att de tar upp och behandlar den kvinnliga 
sexualiteten och kroppen, och de traditionellt sett kvinnliga attributen på ett intressant 

sätt. Mer om hur de jobbar och deras verk kommer jag nämna senare.( Se under rubrik 
Analys av de feministiska verken.)  

 

Jag tänker också använda mig av och diskutera andras tolkningar av deras bilder, och 
dessa andra är framförallt kulturskribenter och konstkritiker som uttalat sig i 

recensioner och presentationer på olika kulturinstitutioners hemsidor. 

Jag kommer även att använda mig av mediebilder i form av tidningsreklam, som ska 
fungera som motbilder och diskussionsunderlag till konstbilderna, eftersom de kan 

anses som en stor producent och spridare av de bilder av kvinnlighet som den 
feministiska konsten jobbar mot. 

De teorier jag har valt är feministiska konstteorier, eftersom de verk jag ska analysera 

har tolkats som feministiska. Mitt syfte är att teorierna ska fungera som ett 
fruktgivande filter för läsningen mellan konstverken och reklambildernas retorik. 

 
Undersökningen kommer alltså bestå av en reflekterande och polariserande bildanalys 

av de två feministiska konstnärernas/konstnärsgruppernas verk/bilder.  

Då främst med stöd av begrepp utifrån ett feministiskt konstperspektiv, där jag 
använder mina egna reflektioner och de andra typerna av bilder (reklambilderna) som 

diskussionspart men även konstkritikers uttalanden om verken. 
Jag hade även tänkt göra en intervju med konstnärerna själva och diskutera begreppet 

kvinnlighet, men i brist på tid och kontaktsvårigheter blev detta inte genomförbart. 

 
Till sist kommer jag redogöra för vad jag kommit fram till vad det gäller på vilket sätt 

de feministiska konstnärerna diskuterar begreppet kvinnlighet i sina verk, och vilken 
bild av Kvinnan detta i sin tur ger.  
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Jag vill poängtera att jag inte är ute efter någon slags ”sann” bild av vad en kvinna är 

eller står för, utan mer en diskussion kring vilka medel som används för att beteckna 
eller problematisera begreppet kvinnlighet. 

 
Jag har även jobbat med en egen gestaltning under arbetets gång, där jag använt mig 

av föremål som förknippas med kvinnlighet, såsom handväskan, behån och det 

feminina skriket. I gestaltningen har jag kombinerat och bearbetat dessa på ett sätt 
som ställer frågor om att ha eller inte ha makt. Läs vidare i bilaga Egen Gestaltning. 
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3. Analys av de feministiska verken 
 
3.1 Den kvinnliga sexualiteten 

De första bilderna jag tänker diskutera, är två verk (se nedan)av Gisela Schink som 
ingår i hennes fotografiska bildserie, ”Oh it`s a beaver, som visades på olika 

gallerier14 runt om i landet, i slutet av nittiotalet, och även ingått i samarbeten med 

RFSU15 och  grupputställningen Konstfeminism16. 
 

  
 

Vid första anblicken av bilderna kan man lätt associera till ett pornografiskt bildspråk, 
där den kvinnliga kroppen brukar visas i delar och det kvinnliga könet ofta är i 

exploaterat i närbilder, för att understryka hennes funktion som enbart kön eller 

bröst.17  
 

Men tittar man lite närmre så ser man snart att de inte riktigt passar in i ett sådant 

sammanhang. Några av dessa ”fel” som jag tolkar det, är  
1. Ljuset – det kalla blixtljuset i bilderna, som inte lämnar något åt fantasin och 

står i konstrast mot den pornografiska bildens ofta softade och mjuka ljus. 
2. Bildutsnittet – som inte innehåller några ansikten och därmed inte heller några 

inbjudande blickar, som kan skapa en relation till betraktaren. 

3. Miljön/materialen – de alldagliga trosorna, helt befriade från spetsar och ej i 
string-modell, och som dessutom inte ser nytvättat fräscha ut, är något som 

                                                
14 Bl a Camera Link, Stockholm -98, Europride, Stockholm -98, Galleri Sub Bau, Göteborg, Galleri Index, 
Stockholm –00 enligt  cv  på  www.wutheringheights.se/womenonTour/CV_wontour.html 
15 Samarbetsprojekt med RFSU Stockholm under 2003, gällande ifrågasättande av begreppet sexualitet och dess 
normativa innebörd. Se www.lubrikation.nu/neww.html 
16 Samlingsutställning med feministiska konstnärer från 1970-talet till idag,hösten 2005, ett samarbete mellan 
Riksutställningar, Liljevalchs konsthall och Dunkers kulturhus 
17 Hirdman, Anja, Tilltalande bilder, Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, 
2001, s.221 
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ofta är ovanligt i pornografiska sammanhang. Det rutiga täcket som skymtar i 

den högra bilden, inger en känsla av vardag och praktiska sängkläder och inte 
sensualitet som ett lakan av satin och spets kanske skulle ge. 

4. Könets representation – i båda bilderna visas tecken på den sexuella lusten, 
med spår av kroppsvätskor, vilket är vanligt i porrbilden18, men det är på sättet 

det visas som gör skillnaden. Här är mannen frånvarande och hans tecken på 

potens och aktivitet (mannens utlösning). Istället är det kvinnliga könet och 
dess lubrikation 19 i fokus.  

 
Alla dessa tre punkter gör att bilderna, inte väcker en lust hos betraktaren, vilket är 

syftet i de pornografiska bilderna. Detta har Gisela själv sagt vara ett av syftena med 

bilderna. Hon förklarar också att hon ser det som en utmaning att gestalta kvinnors 
sexualitet, där kvinnor är subjekt, eftersom den genom tiderna definierats av någon 

annan.20 Pornografin reproducerar enligt en mängd forskare en idé om kvinnlig 

njutning, baserad på och mätt med mäns lustar.21 
Denna reproduktion av den kvinnliga sexualiteten, syns även i andra typer av bilder, 

som kanske har en ännu större spridning i samhället, och då menar jag främst i 
reklambilder.  

I reklambilder används ofta den kvinnliga kroppen, mer eller mindre avklädd och 

sexualiserad, som ett säljargument, för att skapa begär hos köparen/betraktaren. Den 
kvinnliga kroppen och sexualiteten har här blivit en vara. Men det är inte en kvinnlig 

sexualitet som bygger på kvinnans villkor, utan den är speglad utifrån syftet att 
behaga mannens seende och begär. 

 

                                                
18Hirdman, Anja, Tilltalande bilder, Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, 
2001, s. 220 
19 begrepp för den kvinnliga  sexuella lustupplevelsen, enligt projektet lubrikation.nu som är ett 
samarbete mellan RFSU Stockholm och Gisela Schink, se www.lubrikation.nu/projbeskr2.html 
20 se Gisela Schinks förklaring till sina bilder på www.dunkerskulturhus.se under rubrik 
Pedagogik/Idébuffé/Njutning och makt 
21 Hirdman, Anja, Tilltalande bilder, Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, 
2001, s. 248 
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Jämför till exempel Giselas bilder med de här bilderna som är en reklambild (t v) och 

en äldre konstbild (från 1866). 
I reklambilden upptar den kvinnliga figuren det mesta av bildytan, där hennes 

bröstparti och ben böjer sig bakåt i en slingrande rörelse runt mannens huvud. 
Mannen har pengasedlar i munnen och solglasögon som skymmer hans blick.  

Bilden för tankarna till striptease-sammanhang, där mannens sexualitet främst är i 

fokus. Han betalar för att kvinnan ska tillfredställa hans begär, han har pengarna och 
därmed makten över situationen.  

Kvinnan upplevs, trots sin aktiva,dansande rörelse, som något passivt, som betraktas, 

ett objekt för njutning. Hennes sexualitet är en vara som går att köpas för pengar. Den 
är kontrollerad och bestäms utifrån mannens begär. 

Juveler, som bilden gör reklam för (min tolkning då avsändaren är svårtolkad vad 
gäller verksamhet), förstärker också temat då de kan uppfattas vara ett medel för 

mannen att köpa kvinnans sexualitet.  

 
Även i den andra bilden (konstbilden, ”Livets källa” av Gustave Courbet) 

representeras kvinnans sexualitet genom någon annan, med ett utifrån och makt-
perspektiv. Denna målning inger en helt annan känsla än Giselas fotografi (hö bilden) 

trots att de har en sån motivmässig likhet.  

Här presenteras kvinnans kön med en inbjudande framtoning, med de särade låren, de 
vita böljande lakanen, och det mjuka, varma ljuset. 

 ”Livets källa” som är titeln på verket, för tankarna till något gudomligt och rent, ett 
upphöjt, mystifierat objekt.  
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Samtidigt inger bildens begränsade utsnitt, det uppdragna lakanet, de utvridna låren 

och frånvaron av tecken på respons från modellen, en känsla av obehag, utsatthet och 
koppling till våldtäktssituationer.  

Obehagskänslorna finns även i Giselas bilder, men är av ett annat slag.  
Där uppstår obehaget kanske i skamkänslor för att bevittna en intim situation, ej 

ämnad för betraktare, eller för det ogenerat kroppsliga och osminkade i bilderna.  

 
 

3.2 Kvinnans förskönade kropp 

Kvinnans kropp och sexualitet har genom historien, framställts på ett sådant 

förskönande sätt, för att väcka lust och begär hos betraktaren, att det blivit en naturlig 

del av kvinnligheten att vara ”till-fixad”, retuscherad och till för beskådan. För ett rest  
manskön krävs en (för)klädd kvinna.22 Utan kroppshår och sminkad till ”naturlighet”. 

Se till exempel bilden nedan, tagen ur en underklädes-katalog, där adressaten är en 

kvinnlig köpare men sättet på hur kvinnan framställs appellerar det manliga seendet. 
Hon skärskådar, på männens vis, sin egen kvinnlighet. Kvinnans uppgift är att 

framträda, och då på ett sådant sätt som är uppbyggt utifrån mannens begär och 
tillfredställelse.23 

 
 

I Giselas bilder är dessa egenskaper frånvarande, kvinnan här tar inte hänsyn till 

någon betraktare, och förställer sig inte för att behaga någon annan.  

Men blir dessa bilder då okvinnliga?  

                                                
22 Björk, Nina Under det rosa täcket, 1996, s.24 
23 Berger, John, Sätt att se på konst, 1972, s. 63 
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Om man ska utgå ifrån att kvinnlighet är enbart en maskerad, skulle man kunna säga 

att de är okvinnliga, eftersom de inte visar några tecken på att försöka klä på 
kvinnokroppen någon kvinnlighet, i form av förskönande förändringar. 

Men är de då en mer sann bild av kvinnan och hennes lust än vad de pornografiska 
bilderna visar? Detta tror jag kan bli problematiskt att försöka påstå, utifrån ett 

feministiskt perspektiv, då alla bilder av kvinnor kan ses som fiktion och en 

konstruktion av en viss sorts kvinnlighet, vilket syfte de än må ha.24  
De kan erbjuda en mer nyanserad bild av kvinnlig lust, vilket kanske kan definieras 

som en del av en mer verklighetsförankrad bild.  
 

En fråga som har ställts kring den här typen av bilder, är om det är möjligt att göra 

bilder om kvinnans sexualitet, utan att göra den till något mystifierat och romantiskt 
eller utan att se dem med den manliga blickens begär?25  

Kanske är det så, eftersom det i de flesta sammanhang som Giselas bilder visats, som 

jag har sett, hänvisas till pornografin. Referensramarna för hur den kvinnliga lusten 
representeras är ju då bevisligen väldigt snäv. 

 
3.3 Kvinnlighetens maskerad 

Andra alternativa representationer på temat kvinnokroppen och sexualitet, har den 

feministiska konstnärsgruppen High Heel Sisters gjort, i form av olika performance-
akter. 

 Verket ”This is power” (se nedan) sätter också det kvinnliga könet i fokus, men 
denna gång (för)klätt i vita y-front kalsonger med text. 

 

  
 

                                                
24 Arrhenius, Sara, ”En blick från sidan: Bild, genus och det omedvetna”, Skriftserien Kairos nr 6 
Feministiska konstteorier, 2001, s.16 
25 se Helena Holmbergs presentation av Schink´s bilder på Index (The Swedish Contemporary Art 
Foundation) www.indexfoundation.nu/Default2.asp?id=3&a=47 
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De bilder jag sett på verket visar de tre konstnärerna Malin Arnell, Line S Karlström 

och Karianne Stensland, två av dem stående på huvudet med benen i utsträckta i V-
form och den tredje ståendes rakt upp på två ben. Alla tre har vita kalsonger, med var 

sitt ord tecknat på underbyxorna; THIS – IS – POWER!. 
Här visas, hur det kvinnliga könet och kroppen kan ses som ett maktmedel, och inte 

bara ett objekt för begäran, genom att helt enkelt tillskriva det makt.  

Genom att presentera kvinnokropppen på ett annat sätt än vad som annars görs, med 
humor som medel, kan man bli medveten om sin invanda (manliga) blick. 

HHS gör kvinnligheten till en parodi där klackskorna och den avklädda kroppen blir 
till komisk rekvisita. 

Att se på och använda femininitet på ett performativt sätt som HHS gör när de leker 

med de kvinnliga tecknen (klackskorna, den begärda kroppen) gör det möjligt att se 
på bilden av kvinnan på ett distansierat sätt, och därmed också kunna manipulera hur 

vi ser den.26  

Jämför t e x med underklädesbilden (s. 15), där kroppen uppfattas som ett med sina 
attribut, och HHS bilder där attributen känns påklädda, överdrivna. 

Men THIS–IS- POWER! kan också ses som en ironisk kommentar mot att förklä 
kvinnokroppen i manliga attribut (som kalsongerna) för att den först då ska kunna 

tillskrivas makt. 

 
HHS använder sig av (den kvinnliga) kroppen och ”typiskt” kvinnliga attribut för att 

bl. a ifrågasätta vad som kan anses vara kvinnligt, eller objektiverande. 
De anser att det inte är nakenheten själv eller attributen som gör sexualiseringen av 

kvinnokroppen, utan den sexualiserade nakenheten kopplad till attribut som är 

problemet.27 
 

                                                
26 Rossi, Leena-Maija, ”Att re-turnera blicken”, Konst, kön  och blick, Feministiska bildanalyser från 
renässans till postmodernism, 1995, s. 216 
27 Se intervju med High Heel Sisters i artikel ur DN publicerad 3 mars 2004, skriven av Johanna 
Paulsson på www.dn.se/Dnet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=240104  
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Man kan t ex jämföra de här bilderna, den översta är ett fotografi av performance-
akten ”Stand piece” av HHS, och den nedre en reklambild för solglasögon. Båda 

bilderna är något beskurna. 

Kvinnofigurerna i båda bilder har liknande attribut, bestående av halvlångt utsläppt 
hår, t-shirt, uppkavlade jeans och högklackade skor. 

I den övre bilden är alla tre kvinnofigurerna stående i helfigur. I den nedre bilden syns 
bara en av kvinnorna i sittande helfigur, medan den andra bara är synlig genom sitt 

ben och den tredje möjligtvis är en spegelbild av den första, och bara fragmentariskt 

synlig. 
Trots tecken-likheten i bilderna, har de helt olika uttryck. 

 I den nedersta bilden är betraktaren en potentiell köpare av solglasögon, som bilden 
är reklam för, och det säljande argumentet är en snygg, utmanande kvinna som sitter i 

en pose som inbjuder till sex. Bilden riktar sig säkerligen både till män som kvinnor, 

eftersom den erotiserade bilden av femininitet som levereras är till för att skapa begär 
hos både mannen och kvinnan. Hos kvinnan genom att skapa ett begär att begäras.28 

                                                
28 Hirdman, Anja, Tilltalande bilder, Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, 
2001, s. 212 
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I den översta bilden upplever jag inte kvinnorna som sexuellt utmanande eller som 

objekt för en manlig blick, som jag i högre grad gör i den nedre bilden.  
Detta beroende på deras sätt att stå, att de möter betraktaren med en rak blick. De 

upplevs inte bemöta betraktandet med en begäran att bli begärda.  
Skulle man prata i termer som b l a  grad av kvinnlighet så skulle jag gissa att den 

nedre bilden skulle uppfattas som mer kvinnlig, då den kanske mer stämmer överens 

med hur kvinnlighet vanligtvis representeras. HHS blir t e x nästan alltid utfrågade 
efter en ”stand piece” vem av dem som är man.29 

 
Varför upplevs dessa bilder då så olika? 

Skillnaden som jag ser den är dels vilken bild av publiken som avsändaren bakom de 

olika bilderna tänker sig, och vad detta får för konsekvens för hur kvinnofigurerna 
gestaltas. Dels tror jag även vilken spridning de olika typerna av bilderna har som får 

betydelse för hur de upplevs och stämmer överens med hur vi vanligtvis ser kvinnan 

representerad. Reklambildens kvinna syns oftare än HHS kvinna. 
Kvinnan i reklamen blir antagligen inte ifrågasatt varför hon bär obekväma 

högklackade skor eller sitter i en sån påfrestande ställning, eftersom vi är vana att se 
kvinnlighet manifesterad på detta vis. 

Men när vi ser kvinnan som hon framställs i HHS´s bilder, blir betraktarens fråga 

istället om hon egentligen är man och hennes stilettklackar börjar plötsligt ses som ett 
vapen för att ta plats. 

Här (i HHS bild) har alltså de kvinnliga attributen (den högklackade skon och den 
erotiserade femininiteten) medvetet använts eller uteslutits, i syfte att överdriva och 

ifrågasätta vad som kan tolkas vara kvinnlighet, men också en fråga om hur en kvinna 

får synas och ta plats.  
Här blir det tydligt hur HHS använder sig av polarisering av tecknen kvinna-kropp-

attribut, som gör att de upplevs som åtskilda och inte del av en helhet = kvinnligheten. 
Det uppstår en slags begreppsförvirring och definitionssvårighet i seendet ..”är det en 

man eller kvinna?”… 

 ”Stand Piece” gör synligt vilken förutbestämd uppfattning det finns av hur en kvinna 
med kvinnliga attribut bör uppföra och framföra sig. 

 

                                                
29 Se intervju m. HHS  DN 2004/03, av Johanna Paulsson, www.dn.se/Dnet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=240104 
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4. Slutdiskussion 
 

Varje dag möter vi massor av bilder där kvinnlighet presenteras på olika sätt som vi 
måste förhålla oss till, vare sig vi är man eller kvinna. Ofta består denna kvinnlighet 

av något som har formulerats av män och för män. 

Här har den feministiska konsten spelat en viktig roll för hur vi ser på bilder, sen i 
slutet av 1960-talet, genom att synliggöra detta fenomen som annars kanske hade varit 

osynligt. 
I min undersökning har jag fått syn på hur två olika feministiska 

konstnärer/konstnärsgrupper idag problematiserar begreppet kvinnlighet på olika sätt. 

Dessa sätt kan beskrivas som en motstrategi mot samhällets representation av 
kvinnobilder, där de använder sig av kvinnokroppen som motiv och redskap, för att 

med andra metoder ändra representationen av kvinnlighet. 

Dessa metoder, som jag kan se är användandet av blicken (både betraktarens och den 
betraktades), kroppsposer och på vilket sätt och i vilken kontext attribut används, som 

gör att bilderna ifrågasätter normer och  föreställningar kring kvinnlighet. 
 

Genom att behandla femininitet på ett performativt sätt, att hela tiden försöka förändra 

representationen av kvinnlighet, gör att grundvalarna för den manliga blicken 
undergrävs. Det är ju svårt att objektivera något som hela tiden är föränderligt. 

Och just den här föränderligheten känns som en viktig strategi inom den feministiska 
konsten, för att inte fastna i en diskussion om en mer ”sann” bild av kvinnlighet.  

Därför blir den feministiska konstens roll viktig, i frågor om representationer och 

föreställningar om kön.  
Den fungerar som en spegel mot samhället, där spegelbilden blir annorlunda sin 

avbild, en bild som väcker frågor om vad det egentligen är man ser. 
 

Jag tycker att de konstnärer jag analyserat använder femininitet och dess attribut som 

ett maktmedel, där kvinnlighet som syns i form av ett blottat kön eller höga klackar, 
inte är ett tecken på förtryckt eller objektiverad kvinnlighet, utan istället blir ett 

redskap för att ta tillbaka rätten till kvinnligheten, rätten till sin kropp och makt över 
andras seende.  
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5. Relevans för läraryrket 
 

Didaktiska reflektioner och ställningstaganden 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det som skolans uppdrag bl a 

att ”eleverna ska lära sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att 

inse konsekvenserna av olika alternativ.”30 Under Riktlinjer står det att läraren ”skall 
se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och 

kvinnliga perspektiv”.31 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står det under En likvärdig 

utbildning följande: ”Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster.”32  

 
Läser man detta så ser jag stora möjligheter att använda den feministiska konstteorin 

och konstnärskapet, i min undervisning som bildlärare.  
Jag ser den som ett redskap för ett kritiskt förhållningssätt till bilder och seende, som 

lyfter frågor kring manliga och kvinnliga perspektiv. 

Men jag ställer mig kritisk till skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster 
(se Lpo 94 ovan). Detta synsätt tycker jag angriper frågan från fel håll och försvårar 

en diskussion. För det kan väl knappast vara skolans ansvar att tala om för eleverna att 
det är fel att pojkar leker med bilar, eller vill bli chefer eller att det är fel att flickor 

sminkar sig eller jobbar inom äldreomsorg? 

Jag ser det hellre som skolans och lärarens ansvar att få eleverna att själva diskutera 
vad ett könsmönster innebär, vilka värderingar det kan vila på, hur det kan ha skapats 

och vad det får för konsekvenser.  
 

Jag ser det som en viktig del av undervisningen i bildämnet att synliggöra bildens roll 

för skapandet av normer kring det vi uppfattar som manligt/kvinnligt. Detta eftersom 

                                                
30 Se www.skolverket.se  Lpf 94 under kap.1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, 
Skolans uppdrag 
31 a. a, kap 2.1 Kunskaper, Riktlinjer för läraren  
32 Se www.skolverket.se, Lpo 94 , kap . Skolans värdegrund och riktlinjer, En likvärdig utbildning  
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vi lever i ett samhälle med ett stort informationsflöde, där bilden har en central roll, 

och där verkligheten är komplex och föränderlig.  
Eleven behöver redskap för att kunna sålla bland dessa bilder och inte ta in dem som 

en direkt avspegling av en slags verklighet. 
Syftet med detta är att synliggöra för eleven, att bilder uppstår i ett syfte, där det alltid 

finns andra bilder och förståelsesystem bakom. Det gäller att försöka identifiera 

avsändaren bakom bilden och fundera på vilka konsekvenser och skapande av normer 
bilden kan ge upphov till. 

Syftet är också att få eleven att förstå varför den feministiska konstdiskussionen 
uppstod, genom att visa på t e x hur likartat kvinnan har framställts genom hela 

konsthistorien, bl a beroende på uteslutandet av kvinnor i den konstnärliga världen, 

förutom som nakenmodeller. Och att konsten och mediebilden har haft mycket att 
bidra med, då det gäller formandet av föreställningar kring manlighet och kvinnlighet.  

Jag vill i min roll som lärare ge eleverna redskap för att lyfta frågeställningar om 

seendets problematik, som kan göra dem mer medvetna om och ställa sig frågande till 
sitt egna och samhällets sätt att se och det som genererar normbyggande.  

Jag vill väcka ett intresse hos dem att själva fundera på och jobba med när det gäller 
hur representationsformer och iscensättning av kön kan se ut, hur det tolkas och med 

vilka metoder detta kan synliggöras för att lyftas upp till diskussion. 

Manifestering av kön och tillhörighet är en viktig del för de allra flesta, inte minst när 
man är i tonåren, och har fullt upp med sitt egna identitetsbyggande. 

Då ser jag det som en viktig del i skolans arbete att lyfta frågor om identitet, kön och 
makt för att därmed också hjälpa till att stärka , inte bara den enskilde elevens 

identitetsutveckling, utan även den demokratiska andan som ska råda i skolans miljö.  

 
Metoder att jobba med dessa frågor på bör anpassas efter vad som kommer upp i 

diskussioner med eleverna. Men jag tror det kan vara spännande att jobba med 
främmandegöring och polarisering, där man kan använda sig av olika material och 

objekt som betydelsebärande medel. Material som smink, skor, verktyg, kläder, kakor, 

neccesärer, alla våra vardagssaker som ofta är laddade med bestämda idéer om 
könstillhörighet och därför kan vara intressanta att jobba med, inte bara som material 

och form, utan också i frågan om i vilken kontext de används eller representeras. 
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Vilka betydelser skapas när en hembonad ser ut som en grafittimålning, eller en 

hammare och tumstock görs om till köksredskap eller inredningspryl? 
Att använda enkla metoder och enkla material, där representationsfrågan (hur ska det 

uttryckas?) blir en bärande punkt, tror jag kan vara ett roligt och givande sätt att jobba 
med detta manligt/kvinnligt – tema. 
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Bilaga 1 Egen gestaltning 
 
 
Beskrivning av mitt verk ”Femme-kamp” 
 
Jag läste under min undersökning till uppsatsen ett påstående av författaren Helena Zahavi att 
”upplevelsen av inskränkt frihet är ständigt aktuell för kvinnor. Det vi kallar feminint beteendet är rotat 
i rädsla.”33 Detta beteende skulle kunna vara att slå ner blicken istället för att möta mannens, att inte 
vara ensam och ha på sig kort kjol när man går hem ensam på kvällen, eller att inte ta för mycket plats 
helt enkelt. 
 
Detta påstående har varit en bärande utgångspunkt för mitt gestaltande, men jag ville också ställa 
frågor  kring vem som har makten över den inskränkta friheten eller rädslan. 
Det jag har velat undersöka med min gestaltning är vilka förställningar och förväntningar om beteende 
och vilka värderingar som är kopplade till vissa feminina attribut, som i det här fallet är handväskan, 
behån och det feminina skriket. 
Genom att som metod, brodera dit ytterligare bilder av ”kvinnliga” tecken på väskan och göra den 
bottenlös, att sätta på ögon på behån som stirrar tillbaka på betraktaren och kombinera skriket med 
lekfulla nynnanden, vill jag väcka frågor kring att se det feminina som tecken på något passivt, 
dekorativt och objektiverat, eller som något aktivt, alternativt sätt att ta makt över seendets 
objektivering eller konstruerandet av kvinnlighet.  
Mitt syfte är att på ett lekfullt sätt använda de ”feminina” tecknen som redskap, inte endast som tecken 
på en femininitet, för att ställa frågor kring att ha eller inte ha makt,värderingar och representationer av 
kvinnlighet.  
 
 

 

 
 

                                                
33 Björk, Nina, Under det rosa täcket, Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, 1996, sid. 134 


