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Abstract:  

Ephemerality is one of the most essential characteristics of fashion, since fashion by definition 

is existing in the present, in the fleeing moment. Also, fashion is closely related to art and 

there is currently no clear theoretical distinction made regarding the boundary between these 

two domains. In this essay I have explored the concept of transiency and the relationship 

between fashion and art in relation to fashion in general and to the collection Haute Papier, 

made by the fashion designer Bea Szenfeld, in specific. The Haute Papier collection is 

constructed almost entirely out of simple white paper sheets and of this reason it can be 

regarded as ephemeral. The material also positions the garments in a void between fashion 

and art, simultaneously existing in both domains and in none of them. I have conducted an 

object analysis of three of the garments from Haute Papier with the aim of discerning aspects 

of ephemerality, aspects that criticizes the age in which we live and how the collection 

positions itself in regard to fashion and art. The theories that I have applied to my material 

emanates from different aspects of transiency and the fashion and art relationship and 

includes, among others, theories from Walter Benjamin and Barbara Vinken and extractions 

from the anthology Fashion and Art by Adam Geczy and Vicki Karaminas. In the analysis it 

became visible that transiency can be discerned in many varying aspects of the collection, for 

example in the material and in the time in which fashion operates. What also became visible 

was that the definition of the object, as art or as fashion, above all depends on which system 

it is part of, but that it also can change this definition if the context changes. 
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Inledning 

 

Fashion was never anything other than the parody of the motley cadaver, provocation of death through 

the woman, and bitter colloquy with decay whispered between shrill bursts of mechanical laughter. 

That is fashion.1 

Walter Benjamin 

 

Kadaver, död och förfall är de ord Walter Benjamin väljer för att beskriva modets innersta 

varande, en existens som tar sin fysiska form i den kvinnliga kroppen. Att mode, av såväl 

Benjamin som av många andra, anses vara tätt sammanlänkat med död beror på dess oupphörliga 

förändring och sökande efter det nya. På så sätt formas modets livscykel, där det nuvarande 

ständigt är dömt att dö till förmån för det nya. I detta finns modets inneboende förgänglighet. 

 Under våren och sommaren 2013 assisterade jag modedesignern Bea Szenfeld i 

arbetet med kollektionen Haute Papier, en kollektion bestående av plagg i papper. Just detta val 

av material fängslade mig på flera sätt, men inte minst då papper är ett mycket opraktiskt material 

att bära på kroppen. Det kan rivas sönder, förstöras av väta eller fukt, vikas på fel sätt, går inte att 

tvätta och så vidare. Szenfelds kommentar till denna ömtålighet var dock att hon fann just denna 

aspekt av materialet intressant, att det faktum att hennes plagg inte skulle vara beständiga var en 

del av vad som lockade henne till att använda papper. Denna reflektion fick mig att associera till 

vårt sätt att använda och konsumera kläder i dagens svenska samhälle. I och med den 

konsumtionshets och det ständiga sökande efter det nya som idag råder är kanske våra vanliga 

kläder av tyg lika ändliga som Szenfelds kläder i papper. Denna ändlighet är som nämnt också 

tätt länkat till mode som fenomen. Genom att fokusera på begreppet förgänglighet vill jag 

undersöka denna ständiga död av det nuvarande som sker inom mode och jag gör detta genom att 

studera just Szenfelds kollektion Haute Papier.  

Med förgänglighet syftar jag främst på den effekt av förkastande av det nuvarande som 

uppstår som en effekt av ständig förnyelse. Jag menar också att förgänglighet kan appliceras i 

vidare mening på det samtida västerländska samhället och fenomen som hör till detta. Bland annat 

är spridningen och utbudet av olika typer av information idag mycket snabbt och stort vilket gör 

att ny information ständigt ersätter den tidigare. På så sätt kan informationen betraktas som 

förgänglig och ett exempel på detta är det snabba flödet av nyheter. Ytterligare en sorts 

                                                 

 
1 Walter Benjamin citerad i Victoria R. Pass, “Schiaparelli´s dark cirkus” i Fashion Theory, Vol. 1, Nr. 1, 2014, besökt 12 

november 2014, doi: 10.1386/fspc.1.1.29_1, s. 35. 
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förgänglighet går att finna i en viss del av de relationer och möten som uppstår i dagens 

storstadssamhälle, på så sätt att många av de människor man möter i sin vardag endast utgör 

tillfälliga bekantskaper som man kanske knappt interagerar med. Exempel på denna typ av 

flyktiga relationer kan vara de möten som uppstår när man sitter bredvid någon på tunnelbanan 

eller blir expedierad av en säljare i en butik. 

 Ytterligare en aspekt där modets förgänglighet kan skönjas, och som är relevant för 

kollektionen Haute Papier, finner jag i modets relation till konst. Detta på grund av att konst, till 

skillnad från mode, ofta är beständig och aktuell under en lång tid efter sin tillkomst. Mode och 

konst är två världar som inte sällan tangerar varandra och det finns idag ingen entydig definition 

av var gränsen mellan dessa världar går. Av den anledning att jag betraktar det som att Haute 

Papier existerar i gränslandet mellan mode och konst vill jag i denna studie också studera 

relationen mellan dessa två domäner. 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man kan tolka och utläsa anspelningar på 

förgänglighet i kollektionen Haute Papier. Genom studiet av kollektionen hoppas jag kunna skapa 

en djupare förståelse för modets inneboende flyktiga och förgängliga kvalitet och hur denna kan 

tänkas samspela med aspekter av hur vårt samhälle ser ut. Intentionen med denna uppsats är alltså 

att undersöka hur mode kan fungera som en kommentar till eller reflektion kring samtiden samt 

mot sin egen, det vill säga modeindustrins, dynamik.  

Ett ytterligare syfte är att undersöka hur gränserna för vad som betraktas som konst och 

vad som betraktas som mode är dragna och hur de ibland överskrids och smälter samman. Här 

avser jag dock inte att finna ett svar på var gränsen mellan konst och mode faktiskt går, utan syftar 

snarare till att undersöka och problematisera denna gränsdragning. Szenfeld benämns inte sällan 

som både modeskapare och konstnär, vilket visar på hur svår denna gräns är att definiera, och jag 

vill därmed betrakta hennes skapande och kreationer i ljus av några av de definitioner av dessa 

roller som har formulerats av teoretiker inom området. 

 

Frågeställningar 

Vilka aspekter av kollektionen Haute Papier är det som anspelar på förgänglighet och på vilka 

sätt sker detta? 

Vilken samtidskritik kan skönjas i Haute Papier och på vilket sätt manifesterar sig denna? 

På vilket sätt förhåller sig kollektionen Haute Papier till mode och till konst? 
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Teoretiskt ramverk 

Mode och förgänglighet 

Nationalencyklopedins definition av förgängelse är “det att naturenligt upplösas och försvinna i 

fråga om materia”.2 Vad förgänglighet handlar om är därmed död och flyktighet, det vill säga det 

faktum att livet är ändligt. Konsthistorikern Quentin Bell skriver att “Nothing is so mortal as 

fashion, no flower carries within it more plainly the seeds of its own destruction”.3 På så sätt kan 

förgängelse betraktas som ett begrepp som passar mycket väl för att beskriva mode, vars själva 

existens går ut på att vara flyktigt. 

 Mode har länge uppfattats som ytligt och feminint, något som hänger ihop med 

modets flyktiga och förgängliga egenskaper. Mode har historiskt sett varit en angelägenhet för 

både män och kvinnor, även om moderiktiga män inte sällan har fått höra att de är alltför feminina, 

men under 1800-talet gick mode över till att främst tillhöra en kvinnlig sfär.4 Kvinnan och den 

kvinnliga kroppen står också i centrum för flera aspekter av modets förgänglighet. Bland annat är 

ju mode i sig intimt sammanbundet med kroppen och därmed också med kroppens förfall och 

dödlighet. Den kvinnliga kroppens förmåga till reproduktion gör denna relation ännu djupare då 

dess förmåga att skapa liv gör den till symbol för livets återskapande och därmed också livets 

ändlighet.5 Den kvinnliga kroppen står också i centrum för populärkulturens och medias fokus på, 

eller fördömande av, fysiskt åldrande, då en kvinna ofta betraktas som mindre vacker ju fler tecken 

på åldrande hennes kropp uppvisar.6 Att mode uppfattas som ytligt hänger också samman med 

dess efemära egenskaper, då en estetik som ständigt ändrar sig antas sannolikt sakna anlag för 

sanning och ideal skönhet.7 Mode antas på så sätt vara något yttre, temporärt och konstruerat, som 

inte har med människans inre psykiska förmågor att göra, och därmed som förgängligt. 

 

Barbara Vinken och modets Zeitgeist 

I boken Fashion Zeitgeist: Trends and cycles in the fashion system beskriver Barbara Vinken, 

filosofie doktor i litteraturvetenskap, bland annat hur mode har uppnått den förmåga som konsten 

                                                 

 
2 “Förgängelse”, Nationalencyklopedin, besökt 11 november 2014, 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%B6rg%C3%A4ngelse. 
3 Quentin Bell, On Human Finery, (London: Hogarth, 1976), s. 62, Citerad i Adam Geczy och Vicki Karaminas, Fashion and 

Art, (London & New York: Berg, 2012), s. 6. 
4 Aileen Ribeiro, Dress and Morality, (Oxford & New York: Berg, 2003), s. 111, 169 och 119. 
5 Barbara Vinken, Fashion Zeitgeist: Trends and Cycles in the Fashion System, (Oxford & New York: Berg, 2005), s. 45. 
6 Ribeiro, s. 175. 
7 Valerie Steele, “Fashion” i Adam Geczy och Vicki Karaminas, Fashion and Art, (London & New York: Berg, 2012), s. 13. 
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önskar att den besatt, det vill säga att kunna uttrycka Zeitgeist, dagens tidsanda, i visuell form.8 

Hon beskriver vidare hur mode kan definieras som konsten i det perfekta ögonblicket, det plötsliga 

och överraskande man samtidigt väntade. Genom dess förmåga att ge nuet en konkret form är 

mode alltid förvisat till gårdagen och i dess flyktiga ögonblick finns en skör men slående skönhet.9 

Mode är det ögonblick som förnekar tidens fortlevnad och genom att positionera sig som det 

självklara och perfekta maskerar sig mode, i form av den flyktiga stunden, som evig.10 Samtidigt 

kan mode inte förklä sig som det eviga då modets ögonblick försvinner när dåtiden kommer ikapp 

och det istället ersätts av ett nytt ögonblick. Inte heller kan mode fly sin koppling till evigheten, 

en evighet som tar sig form i den antika statyn.11 Statyns inkarnation i modet är modeskaparens 

docka, den livlösa konstruktion som ska imitera den mänskliga kroppen, och ur denna lek med liv 

och död, mellan det organiska och inorganiska och det eviga och efemära, föds modets fetischism. 

I fetischismen tillåts det inorganiska att få liv, men det slipper att bära den prägel av liv, förfall 

och död som den mänskliga kroppen för med sig.12 Genom att den mänskliga kroppen maskeras 

av mode, att den symboliskt delas upp i syfte att dölja dess organiska natur, kan även denna bli 

del av modets fetischistiska ideal och dyrkas likt den antika statyn.13 På så sätt påverkas även den 

kropp som bär mode av modets koppling till tiden, men istället för att smitta den redan förgängliga 

mänskliga kroppen med än mer flyktighet tillåter mode kroppen att bli evig i sin skönhet, likt en 

antik staty. 

 

Walter Benjamin och förändringens estetik 

En teoretiker som har skrivit om förgänglighet inom mode är Walter Benjamin och hans teorier 

har sammanfattats och diskuterats av bland annat Petra Hroch, filosofie doktor i kulturvetenskap, 

i boken Walter Benjamin and the Aesthetics of Change samt av filmvetaren Peter Wollen i artikeln 

“The Concept of Fashion in The Arcades Project” i tidningen Boundary 2. Hroch beskriver hur 

hon, likt Benjamin, betraktar mode som en process snarare än som ett objekt.14 Hon menar att 

mode som process aldrig är ändlig utan att det är en ständig upprepning och omvärdering av ett 

“nu”, vilket i sin tur är en återanvändning av ett “då”. Det tempo i vilket denna process äger rum 

                                                 

 
8 Vinken, s. 41. 
9 Vinken, s. 42. 
10 Vinken, s. 42. 
11 Vinken, s. 43. 
12 Vinken, s. 45 
13 Vinken, s. 46. 
14 Petra Hroch, “Fashion and its ´Revolutions´ in Walter Benjamin´s Arcades” i Walter Benjamin and the Aesthetics of Change, 

redigerad av Anca M. Pusca, (Basingstoke: Palgrave McMillan, 2010), s. 5. 
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både sammanfaller med och konstituerar det moderna livets tempo.15 På så sätt får mode en viktig 

funktion i syfte att förstå samtiden.  

 Wollen beskriver hur Benjamin var fascinerad av den kombination av nymodighet 

och repetition som karaktäriserar mode. För Benjamin innebär mode en form av kapplöpning där 

alla aspirerar på första plats i det sociala skapandet, det vill säga vara först med det senaste modet, 

och hur denna kapplöpning varje ögonblick startar på nytt, då det som nyligen var det nyaste 

oupphörligen förpassas till det gamla.16 På så sätt har mode ett särskilt förhållande till tid, ett 

förhållande som både består av denna relation till nuet som beskrivits ovan men som också består 

av det förhållande som mode har med död. Detta förhållande består av två delar - för det första, 

modets cykliska karaktär och, för det andra, dess intima förbindelse med den mänskliga kroppen.17 

Att mode så intimt samspelar med kroppen blir också tydligt på så sätt att det fungerar som en 

förbindelse mellan den fetishiserade produkten och den enskilda bäraren, det vill säga mellan det 

inaktiva objektet och det aktiva subjektet.18 “It is only through the act of wearing that the dress 

become a dress proper”.19 

 

Mode och konst 

I boken Fashion and Art, en antologi redigerad av Adam Geczy, filosofie doktor i konsthistoria 

och konstvetenskap, och Vicki Karaminas, docent i modevetenskap, sammanställs ett antal texter 

som berör den omstridda relationen mellan mode och konst.20 I kapitlet “Fashion” beskriver 

Valerie Steele, chefsintendent vid The Museum at the Fashion Institute of Technology i New 

York, den vanligen förmodade skillnaden mellan mode och konst på detta sätt: 

 

Art is usually understood to be a restricted field of high cultural production, including painting, 

sculpture and music. By contrast, fashion is primarily viewed as an industry, albeit one with an 

element of creativity, and as part of daily life.21  

 

                                                 

 
15 Hroch, s. 5. 
16 Peter Wollen, “The Concept of Fashion in The Arcades Project” i Boundary 2, Vol. 30, Nr. 1, 2003, besökt 14 november 

2014, doi: 10.1215/01903659-30-1-131, s. 138. 
17 Wollen, s. 138. 
18 Wollen, s. 142. 
19 Karl Marx, Introduction to the Critique of Political Economy, i Marx och Engels, Collected Works, Vol. 28 (London: 

Lawrence and Wishart, 1986), s. 28, Citerad i Wollen, s. 142. 
20 Geczy och Karaminas, s. 11. 
21 Steele, s. 13. 
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Steele beskriver vidare hur mode ofta har avfärdats som ytligt, efemärt och materiellt medan konst 

har ansetts vara meningsfullt, evigt vackert och spirituellt.22 Bokens redaktörer redogör också för 

hur mode vanligtvis betraktats som lättsinnigt och inordnat i en sfär som kretsar kring femininitet 

och den fysiska kroppen, medan konst anses maskulint och inordnat i en sfär som berör sinnet och 

psyket.23 Detta samband med kroppen och det feminina har att göra med att mode bärs på kroppen 

och det är därför också knutet till sexualitet, till den fysiska kroppen och till feminin fåfänga, 

något som bidragit till modets låga anseende.24 Vidare har mode ofta betraktats som en 

handelsvara medan konst har associerats till en högre stående estetisk domän. Konst kan självklart 

också beskrivas som varor men anses, till skillnad från mode, ofta gå utöver denna kommersiella 

funktion.25  

Bokens författare menar att det är mer fruktbart att studera och jämföra de system som 

konst och mode definieras av snarare än att hänge sig åt den ändlösa diskussionen kring ifall mode 

kan klassificeras som konst. De menar därmed att man istället för att betrakta själva mode- eller 

konstobjekten snarare bör betrakta den kontext i vilken de skapas och används. Här ingår bland 

annat faktorer som presentation, mottagande, bruk, samt ekonomiska syften.26 Dessa olika system 

består också av de agenter, exempelvis journalister, som producerar den mening som tillskrivs 

objekten och därmed legitimerar dem inom de respektive systemen.27 Utifrån detta synsätt är ett 

konst- eller modeföremål ett objekt som existerar som sådant endast i kraft av den kollektiva 

övertygelsen som erkänner det som just ett konst- eller modeföremål.28 

Utifrån dessa olika iakttagelser om vad mode och konst kan vara i förhållande till varandra 

kommer jag i min analys att utgå från premissen att mode och konst definieras utifrån det system 

det ingår i. Vad som dock är viktigt att föra fram är att gränsen för vad som betraktas som konst 

ständigt förflyttas och det idag finns konstformer som förr inte alls föll inom denna gräns.29 Ett 

exempel är fotografi. På så sätt är varken gränsen för konst eller för mode en statisk och fixerad 

sådan utan är snarare flytande och föränderlig. Jag utgår därmed från ställningstagandet att mode, 

i form av fysiskt objekt som är sammanflätat med de icke-fysiska värden som modesystemet 

applicerar på detta, utifrån dagens existerande system inte kan benämnas som konst. Vad som 

                                                 

 
22 Steele, s. 13. 
23 Geczy och Karaminas, s. 3. 
24 Steele, s. 14. 
25 Steele, s. 14. 
26 Geczy och Karaminas, s. 4-5 och Steele, s. 18. 
27 Steele, s. 23. 
28 Steele, s. 23. 
29 Steele, s. 23 och Diana Crane, “Boundaries: Using Cultural Theory to Unravel the Complex Relationship between Fashion 

and Art” i Geczy & Karaminas, s. 105. 
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dock kan problematisera denna syn är att föremålet kan ha förmåga att byta beteckning ifall man 

placerar det i en annan kontext med andra värderingar. Konst- och modebeteckningen är på så sätt 

ömsesidigt uteslutande men samtidigt kan själva föremålet i sitt fysiska varande anta den 

beteckning som dess kontext skänker det. Därmed betraktar jag det fysiska föremålet som flytande 

i den mening att det kan betraktas som både mode och konst, dock inte samtidigt, och mode och 

konst kan på så sätt ibland, beroende på föremålet, ligga mycket nära varandra. 

 

Material, avgränsningar och metod 

Material 

Det material som denna studie ämnar att undersöka är som sagt kollektionen Haute Papier av Bea 

Szenfeld som först visades upp på Mercedes-Benz Fashion Week i Stockholm i augusti 2013. 

Valet av denna kollektion baserar sig, utöver det faktum att jag deltog i arbetet med att skapa den, 

på att kollektionen är gjord i papper vilket gör att den har en inneboende förgänglighet som passar 

sig väl för denna studie. 

 Då jag inte har tillgång till de fysiska plaggen har jag valt att studera kollektionen 

genom att betrakta bilder som togs på den i samband med visningen på Mercedes-Benz Fashion 

Week och som porträtterar plaggen då de visades upp på catwalken. Bilderna är hämtade från 

hemsidan till det brittiska modemagasinet PUSH IT Magazine och själva bilderna är tagna av 

fotografen Kristian Löveborg.30 Något som bör understrykas är att syftet inte är att göra en 

bildanalys utan att fokus kommer att ligga på själva plaggen som syns i bilderna. Valet av att 

analysera just bilder från visningen grundar sig på att jag, utifrån det syfte denna studie har, finner 

det intressant att studera plaggen i den modekontext som de presenterades i. Hade jag istället valt 

att studera exempelvis de bilder som är tagna på plaggen i studio hade det funnits en risk att denna, 

för mig centrala, kontext hade blivit mindre tydlig och av denna anledning har jag valt just 

catwalkbilderna. 

 Av de femton plagg som kollektionen består av har jag valt ut tre stycken att 

analysera djupare, men har dock betraktat och tolkat dem utifrån dess sammanhang som del av 

kollektionen. De plagg jag har valt ut för djupare analys är look nummer tre, sju och femton utifrån 

den ordning som plaggen visades under modevisningen. Valet av dessa plagg utgår inte från någon 

speciell metodisk urvalsprocess utan beror snarare på mina egna preferenser kring vilka plagg 

                                                 

 
30 “Bea Szenfeld - Spring/Summer 2014”, PUSH IT Magazine, besökt 11 november 2014, 

http://www.pushitmagazine.com/news/bea-szenfeld-spring-summer-2014/#.UiiSj2Ra3wh. 
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som kan vara mest intressanta att analysera samt att jag anser att de tre plaggen erbjuder olika sätt 

att betrakta kollektionen. Jag väljer att i texten benämna dessa som plagg nummer ett, plagg 

nummer två och plagg nummer tre. Att jag har valt dessa, relativt neutrala, namn beror på att jag 

inte vill påverka läsarens tolkning av plaggen i förhand genom att ge dem mer associativa 

benämningar. 

 Ytterligare en anledning till valet av just kollektionen Haute Papier som material 

till denna uppsats grundar sig som sagt i att jag deltog i arbetet med att skapa kollektionen och 

därmed är mycket bekant med den. Att jag var med och skapade kollektionen och därmed känner 

den väl kan vara både fördelaktigt och problematiskt då att jag har en stor förförståelse av den och 

därmed tolkar den på ett annat sätt än någon utan denna förförståelse skulle göra. Detta kan vara 

problematiskt i den bemärkelse att jag utläser meningar ur aspekter som inte är direkt synliga i 

plaggen och som därför inte skulle vara möjliga att utläsa utan den erfarenhet jag har. Däremot 

kan just detta samtidigt berika analysen då jag har möjlighet att göra denna djupare genom att 

inkludera just dessa icke-synliga aspekter. Genom mitt deltagande i skapandet av det studerade 

materialet har jag också interagerat med designern bakom kollektionen, det vill säga Bea Szenfeld, 

och har därmed en viss förståelse av hennes intentioner och tankar bakom kollektionen. Detta kan 

också ha påverkat min tolkning av kollektionen och jag kommer därför att inkludera vissa 

uttalanden av henne för att illustrera eller kontextualisera delar av min analys. Dessa uttalanden 

tar jag från mitt eget minne och de består därmed av ett övergripande budskap eller en åsikt snarare 

än några exakta citat. För att ytterligare fånga eller illustrera Szenfelds åsikter och intentioner i än 

högre grad använder jag mig också till viss del av text från hennes hemsida.31 

 

Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att endast fokusera på en utvald kollektion, det vill säga kollektionen 

Haute Papier. Studien avgränsas ytterligare då jag valt att studera tre av kollektionens plagg 

närmare och låta de övriga plaggen finnas med i en mer sekundär bemärkelse. Det fokus som 

läggs på begreppet förgänglighet och på relationen mellan mode och konst utgör ytterligare en 

avgränsning. 

 

                                                 

 
31 “Bea Szenfeld” Bea Szenfeld, besökt 5 november 2014, http://www.szenfeld.com/. 
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Metod 

Den analysmetod som jag vill använda mig av för att studera Haute Papier är en metod för studie 

av objekt som beskrivs av Valerie Steele i artikeln “A Musem of Fashion is More Than a Clothes-

Bag” i Fashion Theory och som hon hämtat från metoder utvecklade av konsthistorikern Jules 

Prown och kulturhistorikern E. McClung Fleming.32 Analysmetoden består av fyra steg vilka går 

ut på att beskriva, härleda till sig själv, spekulera om objektets funktioner och till sist fundera över 

objektets signifikans i dagens kultur. Den beskrivande fasen ska beskriva studieobjektets fysiska 

dimensioner, material och hur det är tillverkat samt attribut som färg, form och struktur. Nästa 

fas, den härledande, går ut på att sätta sig själv i relation till studieobjektet och här ska man försöka 

att uppnå en sensorisk känsla av det genom att röra det och på andra sätt försöka att uppleva det 

med sina egna sinnen. Sedan kommer den första av de mer intellektuella faserna, den som består 

av spekulation kring vad studieobjektet är för något och vad det fyller för funktion.33 Baserat på 

Flemings metod föreslår Steele att man i denna fas också kan spekulera i studieobjektets relation 

till den kulturella kontext som det har producerats i. Här bör man ta hänsyn till så väl konkreta 

som abstrakta aspekter av objektet, det vill säga så väl de funktionella som de symboliska 

funktionerna34 Den sista fasen är den som består i att tolka den relation studieobjektet har med vår 

egen kultur och till de viktigaste aspekterna av vårt system av värderingar.35  

Då de plagg som jag ämnar att analysera inte är försedda med en typ av konstruktion som 

vanligtvis kännetecknar kläder väljer jag att utföra den första, beskrivande, fasen på ett mer 

subjektivt beskrivande sätt istället för att använda mig av en kanske vanligare och mer tekniskt 

beskrivande metod. Jag kommer också att i texten frångå den struktur av uppdelade steg som 

metoden beskriver då jag anser att det känns mer relevant och läsarvänligt att istället dela upp 

styckena enligt de begrepp jag tar upp. Därmed kommer de olika stegen inte att tydligt synas i 

texten. 

 

Tidigare forskning 

Det finns en mängd tidigare studier som fokuserar på att analysera en enskild kollektion eller ett 

enskilt plagg. Bland annat har Alessandro Bucci vid Centrum för Modevetenskap i 

masteruppsatsen Black Duck Feathers: Close-up. Suture. Dissolve utfört en interdiciplinär studie 

                                                 

 
32 Valerie Steele, “A Museum of Fashion is More Than a Clothes-Bag”, i Fashion Theory, Vol. 2, Nr. 4, 1998, besökt 21 

november 2014, doi: http://dx.doi.org/10.2752/136270498779476109., s. 327-336. 
33 Steele, s. 329-330. 
34 Steele, s. 331-332. 
35 Steele, s. 332. 
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av en klänning av Alexander McQueen genom att betrakta den utifrån tre filmvetenskapliga 

koncept. Ett centralt begrepp i Buccis uppsats är metamorfos, vilket han i samband McQueens 

klänning beskriver i form av den imaginära förvandlingen från en kvinnlig kropp till en mörk 

fågel.36 Metamorfos är ett relevant begrepp även i denna studie då det går att applicera på flera av 

Szenfelds plagg samt på själva begreppet förgänglighet, då metamorfosprocessen i sig innebär att 

man upphör att vara något i syfte att bli något annat. 

I den företagsekonomiska masteruppsatsen Mode en gråzon har Lina Knoester och Maria 

Persson undersökt modebranschens placering mellan konstvärlden och kommersiella intressen.37 

Detta har de gjort genom att kombinera en teoretisk grund med kvalitativa intervjuer med sju 

informanter från relevanta positioner inom modebranschen.38 De kommer i sin studie fram till att 

mode inte kan betraktas som antingen mode eller konst utan att dess definition beror på vilken typ 

av mode det rör sig om och i vilket syfte det har skapats.39 Knoester och Perssons uppsats kan 

därmed sägas ha ett syfte som liknar denna studies, även om deras syfte är mer inriktat på modets 

kommersiella intressen än på mode som fenomen i stort. 

I artikeln “So Last Season: The Production of the Fashion Present in the Politics of Time” 

i Fashion Theory beskriver Aurélie Van de Peer, filosofie doktor i filosofi, hur mode har en 

förmåga att beteckna objekt i temporala termer, det vill säga som nymodig eller gammalmodig. 

Mode betraktas ju ofta som grundat i samtiden men Van de Peer anser att det i modesammanhang 

inte finns en etablerad definition av vad som utgör gränsen mellan nutid och dåtid.40 Hon skriver 

att:  

 

The transience of the modern, which follows from its wish to be continuously present, creates a 

temporal experience “historical in the deepest sense of the term in that it implies the necessary 

experience of any present as a passing experience that makes the past irrevocable and unforgettable.”41 

 

Van de Peers studie av modets koppling till samtiden blir i denna uppsats relevant då hon här 

formulerar vad jag syftar på med begreppet förgänglighet och dess anknytning till mode, det vill 

säga modets ständiga anknytning till samtiden samt upplevelsen av nuet som något flyktigt. 

                                                 

 
36 Alessandro Bucci, Black Duck Feathers: Close-up. Suture. Dissolve., 2012, Stockholms Universitet, Centrum för 

Modevetenskap, s. 61. 
37 Lina Knoester & Maria Persson, Mode en gråzon, 2008, Handelshögskolan Baltic Business School. 
38 Knoester och Persson, s. 8-10 & 25-26. 
39 Knoester och Persson, s. 50. 
40 Aurélie Van de Peer, “So Last Season: The Production of the Fashion Present in the Politics of Time” i Fashion Theory, Vol. 

18, Nr. 3, 2014, besökt 12 november 2014, doi: http://dx.doi.org/10.2752/175174114X13938552557880, s. 317-318. 
41 Van de Peer, s. 322. 
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 Victoria R. Pass, filosofie doktor i kulturvetenskap, beskriver i sin artikel 

“Schiaparellis Dark Cirkus” i Fashion Theory hur Elsa Schiaparelli i sin design, vid sidan av den 

humor och excentricitet hon ofta känns igen för, också inlemmade mörkare teman som bland annat 

berörde dödlighet.42 Pass beskriver att mode i sig har en intim relation till döden på grund av dess 

ständiga jakt efter det nya och hon citerar Schiaparellis egna ord: “As soon as a dress is born it 

has already become a thing of the past”.43 Pass menar att de plagg som hon studerar i artikeln, 

“Tear-illusion Dress” och “Skeleton dress”, betonar den klädda kroppens kroppslighet och 

dödlighet, och därmed sårbarhet, men att de samtidigt också utgör ett skydd från andras 

voyeuristiska blickar genom att de kullkastar den etablerade bilden av hur en attraktiv klädd 

kvinnokropp ska se ut.44 Flera aspekter av den betraktelse av modets relation med död som Pass i 

sin artikel för fram liknar den syn på mode, förgänglighet och död som jag i denna studie 

applicerar på Szenfelds plagg. 

 Barbara Vinken har i boken Fashion Zeitgeist genomfört analyser av åtta stycken 

enskilda modedesigners utifrån begreppet postfashion samt ett flertal andra begrepp som hon tagit 

upp tidigare i samma bok.45 I dessa analyser fokuserar hon på kläder och dess relation till bland 

annat tid och konst, ett fokus som i hög grad liknar mitt i denna studie.46 Dessa analyser har på 

flera sätt inspirerat min analys, inte minst i form av Vinkens sätt att betrakta och läsa kläder, och 

jag har också tagit upp några av de teman som hon i dessa analyser berör. 

 

Disposition 

Analysdelen inleds med en bakgrund för att ge läsaren en inblick i Bea Szenfelds karriär och 

estetik. Själva analysen av kollektionen inleds med en reflektion över kollektionens namn och 

övergår sedan till att analysera de tre utvalda plaggen ur kollektionen utifrån Steeles metod som 

finns beskriven ovan. Dessa analyser är disponerade enligt tre stycken begrepp eller tolkningar 

som jag väljer att ta upp under varje plagg. Analysen går sedan vidare till att fokusera på hela 

kollektionen, i syfte att förtydliga det sammanhang som plaggen hör till samt för att peka på 

aspekter av den övergripande kollektionen som är intressanta att ta upp.  

Till sist sammanfattar jag de teman som tagits upp i analysen och drar slutsatser utifrån 

de iakttagelser jag har gjort samt ger förslag på vidare forskning. 

                                                 

 
42 Pass, s. 29-30. 
43 Pass, s. 33. 
44 Pass, s. 41. 
45 Vinken, s. 81-151. 
46

 Vinken, s. 79. 
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Analys 

Bakgrund 

Bea Szenfeld 

Bea Szenfeld är en svensk modeskapare och konstnär som arbetar främst i papper. Hon är född i 

Polen men flyttade som barn till Sverige där hon senare utbildade sig till keramiker, sedan i 

sömnad på Tillskärarakademin i Göteborg och till sist i modedesign på Beckmans 

Designhögskola. År 2003 deltog hon i, och vann, tv-programmet Fashion House där europeiska 

modedesigners tävlade om en praktikplats hos Stella McCartney. Hon driver sedan sin examen 

från Beckmans Designhögskola år 2002 ett företag i eget namn men har sedan ett antal år tillbaka 

avvecklat ready-to-wear-produktionen för att istället övergå till att arbeta nästan uteslutande med 

papper.47 Att hon valt att göra detta material till sitt signum ger hon själv flera anledningar till, 

exempelvis skriver hon på sin hemsida att: 

 

Paper is a marvelous material with a complex character. My intention is to experiment with different 

variations of paper. From the stiff cardboard to the tender tissuepaper; from the strict lines of the A4-

format to the pleated chaos of the paper shredder [...] I think that paper has an endless amount of 

structures and technical solutions that opens the door to new perspectives. I want to change the way 

people see their daily life and the way they relate to objects around them.48 

 

Szenfeld talar också om att hon vill undvika den typ av situation som kan uppstå då man visar 

upp plagg i tyg, det vill säga att personer kontaktar henne för att få plagget uppsytt i en annan 

storlek eller färg. Hon beskriver vidare att syftet med hennes skapande inte är att sälja och att 

det för henne är oväsentligt ifall hennes plagg är smickrande att bära eller ej.49  

Den typ av mode som Szenfeld skapar skulle jag definiera som konceptuellt, 

konstnärligt, humoristiskt och till viss del politiskt och den genre som hennes design kan 

placeras in i befolkas av internationella designers som exempelvis Alexander McQueen, Iris 

van Herpen, Hussein Chalayan och, i ett mer historiskt perspektiv, Elsa Schiaparelli. I en 

svensk kontext kan Szenfeld kanske stilmässigt närmast liknas med Helena Hörstedt och 

                                                 

 
47 “Papprets oändliga uttrycksmöjligheter fascinerade och fångade Bea Szenfelfd” i Holmen´s Papper Nr 3, 2011, s. 14. 

(http://www.holmen.com/Global/Holmen%20documents/Publications/Holmen's%20paper/Holmens%20paper%2011-

3%20sv.pdf). 
48 “Portfolio: Whatever Forever”, Bea Szenfeld, besökt 11 november 2014, http://www.szenfeld.com/portfolio/whatever-

forever/. 
49 “Bea Szenfeld om sin uppmärksammade pappersvisning”, ELLE, besökt 11 november 2014, http://elle.se/bea-szenfeld-om-

sin-uppmarksammade-pappersvisning/. 

http://www.szenfeld.com/portfolio/whatever-forever/
http://www.szenfeld.com/portfolio/whatever-forever/
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Sandra Backlund, vilka för övrigt också utbildade sig på Beckmans Designhögskola nästan 

samtidigt som Szenfeld. Kreationer av dessa tre designers ställdes dessutom ut sida vid sida, 

tillsammans med ett fåtal andra designers, i avdelningen “Atelje” under utställningen Svenskt 

Mode 2000-2015 på Sven-Harrys konstmuseum under sommaren 2014, vilket ytterligare 

visar på den estetiska kopplingen dem emellan.50 

Szenfeld har även tidigare gjort kollektioner i papper, bland annat kollektionerna Sur 

La Plage, Whatever Forever och Paper Dolls. I början av sin karriär arbetade hon, som sagt, 

i mer konventionella textila material och den senaste hela kollektionen hon gjorde i textil är 

kollektionen Neptune´s Daughter som består av baddräkter och som kom år 2009.51 Sedan 

dess arbetar hon främst i papper, med vissa undantag för exempelvis scenkläder. I och med 

att Szenfeld inte har någon direkt försäljning av sina kreationer är det inte heller från dessa 

inkomsten till hennes företag kommer. Istället arbetar hon med ett flertal olika typer av 

uppdrag, bland annat ger hon föreläsningar, tillverkar inbjudningar och andra typer av PR-

material samt samarbetar med olika företag för att designa plagg eller annat i 

marknadsförande syfte. 

 

Haute Papier 

Kollektionens namn - en begreppslig lek med motsatser 

Det namn som kollektionen har tilldelats, Haute Papier, kan genom sin likhet med ordet haute 

couture antas vara en begreppslig referens till detta modets finrum. Haute couture betyder ungefär 

“den högsta formen av sömnadskonst” och på så sätt skänker namnet Haute Papier en förståelse 

av att kollektionen består av den högsta formen av papperskonst.52 Utöver detta ger det även 

associationer till en hög grad av hantverkskunnande och nyskapande. 

 Namnet kan också tolkas som en form av travesti på haute couture och dess rigida 

regler och exklusivitet. Haute couture-kläder består ofta av dyra och exklusiva material och i sken 

av detta framstår Szenfelds bruk av vanliga kopieringspapper som den direkta motsatsen, det vill 

säga som något högst vardagligt och allmänt tillgängligt. Papper är något som vi ständigt omges 

med och använder oss av i vårt vardagliga liv i form av tidningar, brev, toalett- och hushållspapper, 

böcker, påsar och så vidare. De flesta av dessa pappersprodukter har en relativt flyktig funktion 

                                                 

 
50 Susanna Strömquist, red., Svenskt Mode: 2000-2015 (Stockholm: Sven Harrys konstmuseum, 2014), s. 125. 
51 “Portfolio” Bea Szenfeld, besökt 10 december 2014, http://www.szenfeld.com/portfolio/. 
52 “Vad är egentligen haute couture?”, Dagens Nyheter, besökt 27 november 2014, http://www.dn.se/kultur-noje/vad-ar-

egentligen-haute-couture/. 
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och med undantag för böcker, viktiga dokument och vissa tidningar är de flesta pappersvaror vi 

använder oss av någon form av engångsvara - något vi använder enstaka gånger för att sedan kasta 

bort. På så sätt står ordet Papier i stark kontrast till haute couture som generellt har ett mer 

långsiktigt användande och som är sällan förekommande i de flesta människors liv. 

I likhet med haute couture-plagg har många timmars arbete lagts ned i produktionen av de 

plagg som kollektionen består av, vilket framförallt beror på att allt är handgjort. Även på detta 

sätt blir den referens som kollektionens namn gör till haute couture relevant, då denna modets 

högsta nivå på många sätt kan sägas utgöra själva sinnebilden för detaljerat handarbete och 

hantverksmässigt kunnande. Det är också ofta i samband med just haute couture som relationen 

mellan mode och konst, eller mellan haute couture-designern och konstnären, diskuteras.  

 

Plagg nummer ett 

  

 

Ett luftigt moln av papperstrianglar 

Plagget sveper fullständigt in de två modellernas överkroppar och huvuden i ett luftigt sjok av 

papper, vilket helt utplånar den naturliga kroppsformen men samtidigt lämnar den nedre delen av 

kroppen nästan helt bar. På så sätt både döljs och exponeras kroppen på en och samma gång. Att 

plagget täcker modellernas huvuden och överkroppar men låter deras ansikten skymta genom de 

två hål som gjorts i ansiktshöjd gör att det påminner om någon som svept in sig i ett stort täcke, 
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eller om ett skyggt djur som kikar ut ur sin lya. På så sätt skapas det en känsla av att personerna 

som bär plagget är skyddade från omvärlden och dess blickar. Denna känsla kontrasteras dock, 

som sagt, mot den relativt nakna exponeringen av modellernas nedre kroppsdelar. 

Formen och luftigheten i plagget påminner om en hortensias bolliknande ansamlingar av 

blommor och likt dessa består också plagget av mindre beståndsdelar som tillsammans utgör en 

helhet. I plagget utgörs dessa mindre beståndsdelar av en mängd ihopmonterade bollar, som i sin 

tur är konstruerade av små trianglar i vitt papper. Dessa bollar påminner i formen lite om blomman 

på en tistel, då de är runda och mjuka men samtidigt kantiga och vassa, men ihopmonterade i det 

färdiga plagget påminner de snarare om någon sorts pixlat moln som sänkt sig över modellernas 

huvuden.  

På grund av plaggets konstruktion, att de små trianglarna endast är ihopfogade genom att 

de små skårorna i varje triangel har förts in i skårorna på en annan triangel och sedan inte fästs 

ytterligare, är det mycket ömtåligt. Delar av plagget lossnar lätt då det böjs eller stöter till något 

och det är känsligt för yttre påfrestningar då pappret kan böja eller vika sig. En viss stabilitet får 

plagget dock genom det fundament av skumgummi och tyg som pappersbollarna är monterade 

på. Utan detta fundament skulle plagget inte alls kunna hållas ihop eller bäras och detta faktum 

understryker papprets bräckliga och efemära egenskap. På grund av sin fragilitet är plagget kanske 

det av alla plagg i Haute Papier som allra mest uttalat visar på förgänglighet då det, när det 

hanteras, faller isär och strör de små papperstrianglarna omkring sig då de lossnar och faller av, 

likt en vissen blomma som tappar sina blad. Plagget kan med andra ord betraktas vara i ett tillstånd 

av oupphörlig upplösning. Däri är det också förgängligt. 

 

Den förgängliga kroppen 

I och med att detta plagg täcker modellernas huvuden gör det, mer än de flesta andra plaggen i 

kollektionen, modellerna relativt anonyma. Bäraren blir ansikts- och identitetslös, en anonym 

kropp frånkopplad sitt subjekt. Detta går att likna vid modellens generella roll vid en modevisning, 

där inte personen står i centrum utan dennes kropp gör det, en kropp som blir en del av produkten 

och som ger den liv. Alla de kroppar tillhörande de modeller som visar upp kollektionen är 

dessutom av den typ som man ofta ser i modebranschen, det vill säga unga, långa och smala, om 

än kanske inte så extremt smala som man ibland kan se i modesammanhang. Åsynen av dessa 

kroppar frammanar en känsla av flyktighet, både genom vetskapen att en modells karriär ofta är 

kort då ungdom är ett ständigt återkommande krav, samt genom det flyktiga intryck de gör då de 

är kroppar i en lång rad av andra kroppar som visar upp kläder under modeveckans visningar. Då 

den moderiktiga kroppen ständigt stöps i samma form skapas en form av anonymitet, en 
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anonymitet som syns i det att den fysiska kroppen firas samtidigt som den inre personligheten 

dämpas. Då modellens personlighet därmed suddas ut och det kvar bara blir en kropp, en kropp 

som liknar alla de andra kroppar som visas upp i modesammanhang, förlorar betraktaren snabbt 

minnet av den individuella modellen. Genom att hon inte gör något långvarigt intryck förpassas 

hon i betraktarens minne till en bortglömd dåtid. På så sätt är inte bara mode utan även de 

huvudsakliga bärarna av mode i dess marknadsföring, modellerna, föremål för tidens förmåga att 

förpassa det nuvarande till det förgångna. Genom att till stor del dölja modellernas ansikten tar 

Szenfeld denna modets immanenta anonymitet och gör den explicit. Då betraktaren inte längre 

kan se på vem dennes blick vilar, då blicken bara möts av en anonym kropp, skapas en nyfikenhet 

kring just det som man annars inte hade brytt sig nämnvärt om, det vill säga om vem personen 

som döljer sig där under faktiskt är. 

 

Samhörighet och begränsning 

En förutsättning för att kunna bära detta plagg är att man bär det tillsammans med någon annan. 

För att kunna röra sig tvingas man också att synkronisera sina rörelser med den person som man 

bär plagget tillsammans med. Av just dessa anledningar använde vi, under arbetet med plagget i 

Szenfelds ateljé, arbetsnamnet “Tvillingplagget” för att benämna detta plagg. Referensen till 

syskonskap blir därmed uppenbar, men även genom att bara se plagget frammanas associationer 

till vänskap eller någon annan form av nära relation. Samtidigt skapas också en känsla av 

begränsning, av att ens frihet att röra sig inskränks. Att Szenfeld i detta plagg refererar till 

syskonskapet, den kanske längsta relation människan har, kan tolkas som en kritik mot den 

individualism, det vill säga den uppfattning där individens frihet och oberoende ses som högsta 

värde, som det västerländska samhället idag i hög grad bygger på.53 Denna individualism ligger 

till grund för den typ av samhällelig samvaro som inom sociologin kallas för Gesellschaft, ett 

samhälle som bygger på en instrumentell artificiell ordning där människor drar nytta av varandra 

och där individen går före kollektivet.54 Det är ur denna individbaserade samvaro som de 

förgängliga relationerna kan sägas uppstå, de relationer som bygger på ytliga möten till nytta för 

båda parter. Detta kan sättas i relation till den andra formen av samhällelig samvaro, 

Gemeinschaft, en typ av gemenskap som bygger på mer naturliga och ömsesidiga relationer, som 

                                                 

 
53 “Individualism”, Nationalencyklopedin, besökt 3 januari 2015, 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/individualism. 
54 Yuniya Kawamura, Modeologi: En introduktion till modevetenskap, översatt av Kristina Larsén, (Stockholm: Nordstedts 

Akademiska Förlag, 2007), Original: Fashion-ology: An introduction to fashion studies, (Oxford & New York: Berg Publishers, 

2007), s. 47 och “Gemeinschaft-Gesellschaft”, Nationalencyklopedin, besökt 3 januari 2015, 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gemeinschaft-gesellschaft. 



17 

 

familj eller religiösa samfund.55 Genom att begränsa den individuella bärarens frihet för att istället 

framtvinga en form av samarbete mellan de två bärarna kan man ana att Szenfeld riktar en 

kommentar till eller kritik mot denna samvaro grundad i individualism. I och med kravet på att 

anpassa sig efter någon annan än en själv skapar plagget en begränsning men också en trygghet, 

en trygghet som består i vetskapen att någon annan finns vid ens sida och delar ens upplevelser, 

likt ett syskon. På så sätt refererar detta plagg förgänglighet men utstrålar samtidigt dess motsats. 

 

Plagg nummer två 

 

 

Bedräglig barndom i en vuxen värld 

Detta plagg kanske egentligen inte kan betraktas som ett plagg utan bör kanske snarare benämnas 

som en accessoar, ett mjukdjur eller en skulptur. Detta på grund av att modellen inte är iklädd 

plagget utan istället bär det i sina armar. 

 Själva formen på plagget påminner om en stor nallebjörn. Genom att studera dess 

ansikte kan man dock skönja att figuren ska föreställa en gorilla. Hela dess kropp, förutom huvud, 

händer och fötter, är täckt i vita fjäll gjorda i papper. Fjällen är avlånga och runda i ändarna och 

överlappar varandra på så sätt att det bildas ett tätt lager, likt fjällbeläggningen på en fisk. 

                                                 

 
55 Kawamura, s. 47 och “Gemeinschaft-Gesellschaft”. 
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Storleken på plagget är så väl tilltagen att det täcker nästan hela modellens överkropp och det 

påminner av denna anledning om någon sorts förvuxet mjukdjur. Detta skapar associationer till 

det område där mjukdjur för det mesta är hemmahörande, det vill säga associationer till barndom 

och barnslighet. Däremot, på grund av de visuella likheter som plagget delar med så väl en gorilla 

som en fisk och som skapar en form av metamorfost tillstånd mitt emellan dessa två varelser, 

förvrids associationerna till någon drömlik och bedräglig form av barndom och barnslighet. 

Ytterligare referenser till barndom finns i det faktum att plagget bärs upp av modellen på ett sätt 

som liknar det sätt som en förälder bär sitt barn. Barndomen kan i sin natur betraktas som 

förgänglig då den är en övergående fas i det mänskliga livet, en fas som upphör då man efter att 

ha passerat en viss ålder oåterkalleligen blir klassificerad som vuxen. Sedan andra världskriget 

har skiljelinjen mellan barndom och vuxen ålder i hög grad suddats ut och barn anammar idag 

inte sällan vuxna roller och attribut, som smink och kläder i vuxen stil.56 Denna sammansmältning 

av barndom och vuxenvärld syns inte minst i modebranschen, då den smala och gängliga 

kvinnokropp som i denna värld åtrås främst påminner om ett barns. Därmed är många av de 

modeller som är aktiva i modebranschen också av en mycket låg ålder och tecken på en åldrande 

kropp kan leda till slutet på en modells karriär. Den lek med referenser till barndom och 

barnslighet som syns i både detta och i flera andra plagg i Haute Papier kan tolkas som en kritik 

mot just detta, mot hur förgänglig och exploaterad barndomen kan betraktas vara i den 

västerländska kulturen och i modevärlden. 

 

Föremålets tvetydiga varande 

Detta plagg är kanske det mest tvetydiga i kollektionen i fråga om det bör betraktas som mode 

eller konst, i och med att modellen bär på det istället för att bära det på sig. Kanske kan det därför 

betraktas som en accessoar snarare än ett plagg. Szenfeld själv menar att definitionen av vad som 

kan betraktas som ett plagg beror på var man drar gränsen. Detta plagg menar hon lika väl kan 

betraktas som en väska då man bär på den och, om man vill, skulle kunna lägga saker i den.57 

Därmed har den samma funktioner som en väska vanligtvis har. Just praktisk funktion är något 

som ofta betraktas som en skenbar skiljelinje mellan mode och konst, där mode anses alltid ha en 

praktisk funktion i den meningen att modeföremål är gjorda i avsikt att bäras på en kropp.58 

Tidigare betraktades bristen på funktion som utmärkande för konstföremålet men detta synsätt har 

                                                 

 
56 Ribeiro, s. 149. 
57 “Bea Szenfeld om sin uppmärksammade pappersvisning”. 
58 58 Steele, s. 20. 
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dock idag förkastats och gränsen mellan mode och konst blir återigen otydlig.59 Det blir i detta 

plagg påtagligt att vad som kan anses erbjuda en praktisk funktion kan ligga i betraktarens ögon 

snarare än att det är inneboende i själva föremålet. Hade plagget istället visats stilla vilandes på 

någon form av piedestal hade betraktaren kanske aldrig slagits av tanken att det hade kunnat 

användas som ett plagg i en modekontext. Dess praktiska funktion hade på så sätt gått förlorad 

genom att den aldrig hade upptäckts. 

Genom att plagget har en förmåga att anta en annan mening, en annan existens, baserat på 

det sätt det tolkas och exponeras framkommer också den avgörande roll som kroppen spelar för 

förståelsen av föremålet.60 Hade det istället för att bäras av en kropp hängt på en docka eller på 

någon liknande stillastående upphängning hade plagget kanske i högre grad kunnat tolkas som 

konst. Detta på grund av att kroppen som element är av avgörande vikt för mode och att samspelet 

mellan kropp och föremål kan betraktas som en av de viktigare skiljelinjerna mellan mode och 

konst. Som Wollen framhåller, enligt Benjamins tankelinje, fungerar kroppen som länk mellan 

det inaktiva objektet, det vill säga modeföremålet, och det aktiva subjektet, det vill säga personen 

som bär modeföremålet. Ett plagg blir till ett plagg endast genom att det bärs på en kropp.61 På så 

sätt problematiseras ett plaggs faktiska existens som just ett plagg i den mening att det sätt som 

plagget kan benämnas beror på hur det används. Här blir också det sätt som modeplagg ofta 

exponeras på museer, det vill säga statiskt upphängda på dockor, på den artificiella reproduktionen 

av den uniformt ideala kvinnokroppen, intressant att betrakta då man här har fört plaggen från 

dess naturliga element, det element som enligt Wollen faktiskt gör dem till just plagg.62 Kanske 

kan mode utställt på detta sätt, och i en kontext som i sin grund imiterar ett konstsammanhang, 

anses närma sig konstens sfär och aspirera på att få titulera sig som konstverk. Detta blir inte minst 

sant i samband med detta plagg och de övriga plaggen i Haute Papier då de saknar flera av de 

grundläggande kännetecken som modeföremål ofta karaktäriseras av och därmed enklare kan 

genomgå en omvandling i betraktares sinne. På så sätt kan föremålet i sig antas kunna byta 

existens, kunna gå från modeföremål till konstföremål genom bytet av kontext och exponering. 

 

Kropp, hud, mode och dödlighet 

Den avgörande vikt som kroppen spelar för ett modeföremåls varande förstärker också 

modeföremålets närhet till det förgängliga, till liv, förfall och död. Detta plagg tillåter en hög grad 

                                                 

 
59 Steele, s. 20. 
60 Wollen, s. 142. 
61 Wollen, s. 142. 
62 Vinken, s. 141 och Wollen, s. 142.. 
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av exponering av modellens hud vilket förstärker kroppsligheten och påminner betraktaren om 

modellens fysiska kropp och därmed dödlighet.63 Vinken pekar på hur den ostört ensamma nakna 

huden hos den helt avklädda kroppen ofta orsakar mer obehag än lust, till skillnad mot den 

fetischiserade och erotiserade hud som skymtar bakom ett klädesplagg.64 Detta upplevda obehag 

kan antas ha sin grund i den nakna hudens konnotationer till den ociviliserade naturen, till det 

djuriska och till död, vari vi finner den nakna kroppens utsatta förgänglighet. Detta plagg lämnar 

dock inte modellen fullkomligt naken utan formar snarare ett samspel mellan den nakna huden 

och den skylande pappersfiguren. Enligt Vinken ligger grunden till det feminina modet just i 

kontrasten mellan material och hud, i kontrasten mellan det exponerade och det dolda.65 På så sätt 

stämmer plagget in i modets logik, det bidrar till den festischiserade bilden av modellens kropp 

och låter henne därmed undkomma den organiska kroppens förgängliga prägel och ta form av en 

evigt vacker staty.66 Samtidigt kontrasteras denna bild genom den association till naturen som 

plagget skapar genom sin likhet med ett djur. En tanke som Szenfeld hade med de djurfigurer som 

en del av plaggen i kollektionen föreställer var att de skulle påminna om jaktbyten. Likt det livlösa 

bytet som bärs hem av en jägare ville hon att papppersdjuren skulle draperas över modellernas 

kroppar. På så sätt blir plagget en referens till samma koppling till naturen som den nakna huden 

skapar och plagget bidrar därigenom till att bryta mot betraktarens objektifierande blick på 

modellens kropp. Tolkningen förvrängs på så sätt att huden blir till en del av hennes biologiska 

fysik. Trots det skylande plagget förmedlar modellens hud därmed bilder av natur, djur, liv och 

död. 
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Plagg nummer tre 

 

 

Illusionen av ett förgånget “nu” 

Likt en stor vit pälskappa som svänger i takt med modellens steg sveper detta plagg helt in 

modellens kropp i långa rader av vita papperscirklar som trätts på tråd. Den dynamik som uppstår 

genom papperscirklarnas gemensamma rörelser ger plagget en känsla av mjukhet och liv. Just 

mjukheten i plagget, kombinerat med dess form, är också just det som skapar associationerna till 

en pälskappa. Skillnaden är dock att plagget varken består av päls eller är konstruerat som någon 

kappa då det saknar både ärmar och öppning framtill. Istället består det endast av dessa hopfogade 

pappersgirlanger som fogats samman i höjd med modellens axlar och som sedan hänger fritt nedåt. 

Att plagget anspelar på ett redan befintlig plagg, som betraktaren kan antas känna igen, placerar 

plagget i den process av ständigt upprepade återbruk och omvärderingar av tidigare moden. 67 

Därigenom kan det samtida nuet betraktas som ett bricolage av olika tidigare “nu", som vi idag 

kallar för "då". På så sätt kan man här skönja det faktum att modets förgängliga och ständigt 

framåtsträvande kvalitet måste kombineras med ett minne av vad som varit, vad man har lämnat 

bakom sig. Detta blir till en förutsättning för att betraktaren ska förstå vad denne betraktar och 

därmed kunna ta det till sig. Samtidigt kan det förgängliga inte maskera sig som det eviga och 
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mode måste därmed finna sätt att utvecklas i harmoni med sin historia.68 Det är denna harmoni vi 

i detta plagg finner i referensen till pälskappan, det gamla och bekanta, i samspel med det det nya 

i form av material och konstruktion. 

 

Den erotiska tittut-leken 

I detta plagg syns mindre av modellens kropp än vad som är fallet med de två övriga plagg som 

analyseras. Plagget täcker henne fullständigt från axlarna nästan ned till anklarna, med undantag 

för de skymtar av hennes ben som betraktaren får då raderna av papper svänger. Trots att plagget 

därmed kapslar in modellens kropp känns det, som en effekt av dess mjuka och dynamiska 

kvaliteter, ändå samtidig sårbart och ömtåligt. På grund av de tillfälliga skymtar av modellens 

kropp som plagget ger upphov till skapas också en viss intim känsla där betraktaren tycks bli 

åskådare till något som egentligen inte var tillåtet att se, något privat som genom en oväntad 

händelse råkat exponeras. Enligt Vinken kan denna typ av oväntad och oavsiktlig nakenhet 

beskrivas som erotisk och ställas i kontrast till den typ av exponering av hud som är medveten 

och planerad. Hon menar att denna typ av erotik vilar på kontrasten mellan det avsiktliga/publika 

och det oavsiktliga/privata och att det är erotiskt på grund av att den skymt av inramad naken hud 

som skönjas kan kännas igen som en erotiskt märkt del av en hel kropp, erotisk just för att den 

bara avslöjar en del av denna kropp. Den planerade exponeringen av hud erbjuder inte samma 

spännande kontrast då denna typ av exponering är menad att visas upp för betraktaren.69 På så sätt 

skiljer sig detta plagg från de övriga i Haute Papier, då dessa inte besitter samma intimt erotiska 

kvalitet. Resterande plagg visar kroppen på den modell som bär dem på ett mer rättframt och 

avsiktligt sätt och inger därför också en känsla av att dess kroppar inte räds de voyeristiska blickar 

som kan komma att riktas mot dem. Plagget får genom denna tittutlek av skylande och blottande 

en något flyktig aura där betraktaren aldrig vet om dennes blick kommer att mötas av mänsklig 

hud eller av vitt papper. Plagget antar därmed den temporala och förgängliga karaktär som mode 

som fenomen präglas av, det vill säga att modets tid finns i ögonblicket, i nuet på gränsen till en 

omedelbart anländande framtid.70 

 

                                                 

 
68 Vinken, s. 42-43. 
69 Vinken, s. 131. 
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En metamorfos omvandling från papper till modeföremål 

Det mönster av rörelse som uppstår då modellen stegar fram gör att plagget ser ut att ha blivit 

levande, att det av egen kraft svänger och dansar nedför catwalken i samspel med modellen. 

Pappret har här genomgått en metamorfosprocess då det har omvandlats från tvådimensionella 

A4-papper till någon form av levande organisk varelse. Likt Kafkas huvudkaraktär Gregor Samsa, 

som i romanen Förvandlingen förvandlas till en skalbagge, har plagget förvandlats till något som 

det från början inte var.71 I likhet med hur Kafkas berättelse kan tolkas som en existentiell 

skildring av människans alienering i det kapitalistiska samhället kan också plaggets 

väsenöverskridande egenskap tolkas som en reflektion kring den mer konceptuella 

modeskaparens alienering i modets marknadsekonomiska sammanhang. Definitionen av ett 

konst- eller modeföremål bestäms av vilket system det ingår i och hur det uppfattas av 

betraktaren.72 Varken mode eller konst utgörs i själva verket av de fysiska och gripbara ting som 

de förkroppsligas i, utan består i ett symboliskt värde som måste konstrueras institutionellt och 

spridas kulturellt och på så sätt inlemmas i dessa föremål.73 Då dessa system skiljer sig från 

varandra måste också föremålens benämning skilja sig. Men var går då gränsen för i vilken typ 

av föremål dessa symboliska värden kan manifesteras? Kan vad som helst betraktas som mode så 

länge det erkänns av systemet? Detta plagg innehar ett antal attribut som gör att det kan accepteras 

som just ett plagg, det är kanske det plagg i kollektionen som allra mest erbjuder denna tolkning, 

men det innehar samtidigt attribut som säger det motsatta. Även i detta kan vi finna att plagget 

befinner sig i en metamorfos process då det kan betraktas som ett föremål som börjat anta formen 

av mode, men som fortfarande inte heller kan accepteras som sådant fullt ut. 

Då mode som system också har en inneboende marknadsekonomisk funktion blir även 

denna aspekt del av modets symbolik.74 På så sätt kan mode som system fungera alienerande för 

den konceptuella modeskaparen, då denne kan antas fokusera på konstnärligt uttryck snarare än 

på ekonomiska kalkyler. Szenfeld har själv talat om att hon vill placera sig utanför denna 

kapitalistiskt inriktade del av marknaden och detta gör hon främst genom att använda sig av 

papper. Genom att på så sätt avsäga sig det ekonomiska intresse som bor i mode placerar hon sig 

också utanför vad som generellt kallas för mode. Häri kan också omvärderingen av hennes plagg, 

i mening av dess benämning som mode eller konst, ta sin utgångspunkt. 

                                                 

 
71 Franz Kafka, Förvandlingen, (Lund: Bakhåll, 2004), Original: Die Wervandlung, 1915. 
72 Steele, s. 23 och Diana Crane, “Boundaries: Using Cultural Theory to Unravel the Complex Relationship between Fashion 

and Art” i Geczy & Karaminas, s. 105. 
73 Kawamura, s. 76. 
74 Crane, s. 100. 
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Hela kollektionen 

Papprets flyktiga egenskap 

Att Szenfeld har valt just papper som material för kollektionens plagg kan sägas utgöra själva 

essensen för kollektionens förgängliga uttryck. Början till Szenfelds bruk av papper som material 

finns i ett projekt som hon genomförde för vodkamärket Absolut Vodkas varumärkestidning 

Absolut Reflexions, där hon fick i uppdrag att skapa ett plagg som skulle fotograferas för 

tidningen.75 Hon ville i sitt plagg spegla företagets svenska härkomst och då skogs- och 

pappersbruk är en stor och viktig del av den svenska industrin och ekonomin föll hennes val av 

material på just papper. Efter detta tillfälle har Szenfeld valt att fortsätta arbeta i papper. Detta kan 

sägas ha fört henne än mer bort från modevärlden, åtminstone den del av modevärlden där kläder 

görs för att säljas och bäras, och mot konstvärlden. På så sätt kan detta val av material mycket väl 

tolkas som ett medvetet sätt för Szenfeld att särskilja sig från andra aktörer i modebranschen, om 

än ett sätt som omöjliggör någon utbredd försäljning av hennes plagg. 

Papper kan i sig betraktas som en grundsten inom både mode och konst. Det är det material 

på vilket man ofta skissar, skriver, målar och ritar mönster. Däremot är pappret sällan den 

huvudsakliga fokuspunkten i varken mode- eller konstföremål utan utgör snarare föremålens 

dolda skelett, det embryo utifrån vilket föremålet är konstruerat. På så sätt kan Szenfeld sägas ha 

dekonstruerat både modet och konsten, reducerat dem till dess grundmaterial, för att sedan, genom 

att använda sig av detta grundmaterial och sätta det i fokus, bygga upp dem igen i en ny form. 

Utöver dess användningsområden inom mode och konst används papper, som sagt, ofta i 

olika typer av engångsprodukter och är på så sätt i hög grad förgängligt. Detta förgängliga intryck 

intensifieras av det att papper, i den tunna form som plaggen i Haute Papier är gjorda av, på 

många sätt är ömtåligt då det inte klarar av yttre påfrestningar som att bli blött, vikas eller pressas 

ihop samt att det enkelt kan rivas sönder. Man kan enkelt tänka sig vad som skulle hända om man 

exempelvis gick ut i regnet klädd i ett av plaggen i Haute Papier. Däremot har papper, i sin 

förgänglighet, också en dimension som liknar modets sätt att återanvända det förgångna för att 

skapa ett nytt “nu”, i det att pappersvaror kan återvinnas och anta en ny skepnad i form av en ny 

produkt. Här är det dock själva materialet som har återuppväckts och fått ett nytt liv medan detta 

återbruk inom mode snarare refererar till idéerna och estetiken.76 
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Rubbningen av det kvinnliga objektet 

Modellernas hud och kropp lämnas, som sagt, i hög grad exponerade av plaggen i Haute Papier, 

hud och kropp som i övrigt endast döljs av de body-liknande plagg, gjorda av sönderrivna 

strumpbyxor, som modellerna bär till eller under pappersplaggen. Ändå förefaller inte plaggen i 

Haute Papier ha som mål att varken framhäva eller dölja kroppen hos personerna som bär dem 

utan dess bärare finns snarare där i en form av biroll i syfte att ge plaggen liv. Som sagt skulle 

dock inte alls samma intryck ha förmedlats om plaggen hade hängt livlösa på en provdocka eller 

liknande och på så sätt spelar bäraren samtidigt en avgörande roll.77 Plaggen varierar mellan att 

dölja och förvränga kroppens former och att exponera dem. Szenfeld har sagt att hennes mål inte 

är att göra dem som bär hennes plagg attraktiva i en klassisk bemärkelse utan hon föredrar att leka 

med kroppens former och skapa illusioner av bland annat breda axlar, hängbröst och felplacerade 

midjor, det vill säga attribut som vanligtvis betraktas som oattraktiva.78 Även om detta kanske 

inte framgår i alla plagg i Haute Papier kan man skönja att en alternativ bild av den kvinnliga 

kroppen förmedlas. Trots den höga graden av exponerad hud kan man därmed tolka det som att 

plaggen skapar ett skydd för bäraren mot andras voyeristiska blickar, likt Victoria R. Pass 

beskriver att Schiaparellis klänningar gör, genom att rubba den etablerade bilden av den attraktiva 

klädda kvinnokroppen.79 Härmed fyller plaggen en funktion som är skild från den som modeplagg 

ofta brukar fylla, det vill säga att exponera och fetischisera den kvinnliga kroppen till den grad att 

den blir till en travesti på sig själv.80 I detta kan plaggen också betraktas som en kommentar på 

den objektifiering av den kvinnliga kroppen som återfinns inom både mode och det västerländska 

samhället generellt på så sätt att plaggen, genom sitt brott med konventioner, framhäver sin bärare 

som subjekt snarare än objekt. 

 

Haute Papier och modets temporala logik 

För att kunna beskriva Haute Papier-kollektionen i modetermer behöver man samtidigt uttala sig 

om dess temporala egenskaper, då mode vanligvis betecknas utifrån dess relation med tid.81 Som 

Benjamin beskriver kan mode betraktas som en kapplöpning där alla aspirerar på att vara senast 

med det senaste, samt hur denna kapplöpning ständigt startar på nytt, då vad som är det senaste 

                                                 

 
77 Wollen, s. 142. 
78“Bea Szenfeld om sin uppmärksammade pappersvisning”. 
79 Pass, s. 41. 
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ständigt förändras. Även om Szenfeld inte hade några aspirationer på att konkurrera med de mer 

konventionella modeskaparna i den meningen att hennes plagg är avsedda att säljas, mottogs 

Haute Papier med ett flertal uppskattande reaktioner från modepressen och andra personer inom 

modebranschen och har synts i sammanhang inom exempelvis reklam och musikvideo.82 På så 

sätt kan hon ändå betraktas som en av de, för tillfället, ledande i den kapplöpning som Benjamin 

beskriver. Därmed kan kollektionen betraktas som nymodig och i harmoni med sin samtid, som 

en del av skapandet av nuet, men som just därför snart kommer att bli en del av det förgångna. 

Däremot är det svårt att beskriva Haute Papier i samma temporala termer som det mer 

konventionella modet då plaggen varken är gjorda för att bäras i någon utbredd mening eller för 

att säljas. De är därmed svåra att definiera i någon säsongsbetonad egenskap av inne/ute eller 

nytt/gammalt. Trots detta kan plaggen, genom den uppskattande kritik de mötts av, anses vara 

starkt märkta av sin samtid. Därmed kan kollektionen anses följa modets temporala logik och på 

så sätt komma att snabbt förpassas till och uppslukas av den ständigt påföljande dåtiden.83 Därmed 

är Haute Papier genom sin anknytning till nuet starkt präglad av förgänglighet. 

 

En surrealistisk låtsasvärld av konsumtionsvaror 

På många sätt framstår Haute Papier som en lek, en surrealistisk låtsasvärld som endast existerar 

i någons fantasi. Detta intryck förstärks ifall betraktaren besitter vetskapen om den inspiration 

Szenfeld har tagit från “Furries”. Denna värld, hämtad från porrens domäner, skapar en krock 

mellan de infantila och naiva associationer som frammanas ur de referenser till mjukdjur, leksaker 

och andra barnsliga influenser som kollektionen innehåller. Inte minst framstår de vitmålade 

“handskar” som modellerna smyckats med, bestående av huvuden från leksaksdinosaurier och 

händer från Hulken- och monsterdockor, som tagna ur ett barns lek. Tillsammans med de, också 

vitmålade, klockor, halsband och armband som fästs med snören på modellernas vader, utgör 

dessa de accessoarer som kollektionen stylats med. Szenfeld har påtalat att hon vill förändra det 

sätt på vilket människor betraktar sitt dagliga liv och hur de relaterar till föremål omkring dem.84 

Genom att hon här har tagit vardagliga ting ur sin vanliga kontext tolkar också betraktaren dessa 

objekt på ett nytt sätt. Ur detta betraktelsesätt framstår dessa accessoarer som en form av 

                                                 

 
82 “Bea Szenfeld om sin uppmärksammade pappersvisning”, “Bea Szenfeld Haute Papier”, Metro Mode, besökt 12 november 
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83 Van de Peer, s. 322. 
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kombinerad kritik och hyllning. En kritik mot en ständig och oupphörlig konsumtion, en 

konsumtion som ständigt hungrar efter nya materiella varor, och en hyllning av den vanliga 

konsumenten, den konsument som inte har råd att konsumera lyxvaror. Här blir återigen Szenfelds 

lek med det vardagliga tydlig. Genom att placera dessa relativt billiga och alldagliga produkter i 

det sammanhang som en modevisning utgör bryter Szenfeld mot den aura av exklusivitet och 

oåtkomlighet som en modevisning kan utstråla. Modet görs åtkomligt genom leken med det 

vardagliga samt den humor som Szenfeld väver in i sina plagg och dess styling. Samtidigt höjs 

det vardagliga upp till att betraktas som mode. 

 

Mode som estetisk ekonomi 

I Fashion and Art skriver sociologen Diana Crane att mode skiljer sig från konst genom att modets 

system av kollektiva relationer utgör en estetisk ekonomi, det vill säga att estetiska angelägenheter 

och ekonomiska kalkyler är sammanflätade på så sätt att de utgör jämnviktiga intressen i den 

kulturella produktionen. I kontrast till detta produceras konst med minimala ekonomiska 

överväganden, även om konstverket mycket väl kan tänkas få ett ekonomiskt värde ifall det säljs 

då det väl är färdigt. I och med att konstpriser tenderar att variera menar hon också att ekonomiskt 

värde inte är ett bra mått på konstnärligt värde.85 Jag skulle dock säga att ekonomiskt värde inte 

heller alltid kan utgöra ett mått på konstnärligt värde inom mode. Inom både konst och mode finns 

det såväl kända som okända namn och de etablerade och välrenommerade, snarare än de mest 

kreativa, namnen är ofta de som bringar in de största ekonomiska summorna. Det finns inom mode 

dock, som Crane skriver, ofta ett ekonomiskt medvetande i skapandeprocessen som kanske, i de 

allra flesta fall, saknas inom konst.86 Även här vill jag dock till viss del argumentera mot Crane i 

den mening att de konstnärer som lever på sitt konstnärskap har en viss ekonomisk avsikt i sitt 

skapande, om än inte lika explicit och närvarande som den kan vara inom mode. I Szenfelds fall 

var det inte någon direkt avsikt att sälja de plagg som ingår i Haute Papier-kollektionen, även om 

ett fåtal av dem faktiskt har blivit sålda. Istället fungerar kollektionen både som kreativt uttryck 

och som en form av marknadsföring för Szenfeld som kreatör och varumärke på så sätt att den 

uppmärksamhet som riktats mot kollektionen leder till att hon får olika typer av inkomstbringande 

uppdrag. På så sätt hamnar Haute Papier både utanför och samtidigt innanför den sfär av 

ekonomiska intressen som mode präglas av. Utanför då plaggen i sig inte är tänkta att säljas och 

innanför då plaggen på andra sätt har ett ekonomiskt syfte för dess kreatör. Denna positionering 
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kan dock liknas vid haute couture då de flesta plagg som skapas under denna benämning 

framförallt har ett marknadsförande syfte på så sätt att de gör varumärkets ready-to-wear-

kollektioner, accessoarer, parfymer och liknande mer attraktiva. En skillnad är dock att Szenfeld 

inte säljer produkter av denna typ, utan vad hon marknadsför är snarare sig själv och sin förmåga 

att skapa. 

 

Konstverk eller modeföremål? 

Sociologen Howard Becker gör en distinktion mellan hantverkare och konstnärer på så sätt att 

hantverkare tillverkar användbara eller vackra föremål utifrån en kunds beställning, medan en 

konstnär istället arbetar oberoende av sina kunder och producerar föremål som avsiktligen är 

varken användbara eller vackra. Dessutom är varje föremål som en konstnär producerar unikt. 

Han menar därmed att modeskapare, och här syftar han på de modeskapare som arbetar med haute 

couture, bör benämnas som hantverkare snarare än som konstnärer.87 Utifrån denna gränsdragning 

skulle jag, trots den plats Szenfeld och Haute Papier innehar i modesystemet, säga att Szenfelds 

kollektion kan placeras under benämningen konst snarare än mode. Detta på grund av att de 

föremål som Haute Papier utgörs av varken är direkt användbara eller har någon uttalad intention 

att vara vackra eller göra den kropp de klär vackra. Utöver dessa aspekter kan det påstående som 

görs om att konstföremålet alltid är unikt ifrågasättas och så även det som framhåller att 

konstnären arbetar oberoende av sin kund. Ifall man betraktar dessa påståenden i ljus av hur flera 

av dagens konstnärer arbetar samt de konstformer som idag går under epitetet konst känns de inte 

längre fullt sanningsenliga. Oavsett dessa påståendens riktighet har kollektionen gjorts oberoende 

av en specifik kund i åtanke samt, vad gäller merparten plagg, endast i ett exemplar. Därmed 

skulle Haute Papier, enligt Beckers definition, kunna benämnas som konstverk. 

 

Vill Haute Papier verkligen vara konst? 

En fråga som ännu inte har ställts i denna studie är ifall Haute Papier, och mode generellt, 

verkligen vill vara konst? Och i så fall varför? Detta beror självklart på hur man betraktar och 

definierar mode. Sett från modets marknadsekonomiska utgångspunkt och dess kulturella status 

kan mode tjäna kulturellt kapital, och med detta ekonomisk vinning, genom att associeras med 

konst, då konst ofta betraktas som en finare typ av kulturell aktivitet.88 Konst och annan finkultur, 
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som musik, arkitektur och teater, åtnjuter en högaktning och socialt framskjuten ställning som 

mode saknar och i detta hänseende är det rimligt att tänka sig att mode önskar att ta del av dessa 

privilegier.89 Samtidigt besitter mode något som konsten åtrår, det vill säga förmågan att uttrycka 

Zeitgeist, tidsandan, i visuell form.90 Denna förmåga tar sitt ursprung i modets förgängliga 

kvalitet, dess vilja att alltid lämna det som varit bakom sig i syfte att utforska det som komma 

skall. Som Vinken framhåller kan mode omöjligen maskera sig som det eviga och det eviga kan 

inte heller ta formen av det flyktiga ögonblicket.91 Därmed blir konst och mode ömsesidigt 

uteslutande, inte bara på grund av deras skilda legitimerande värdesystem, utan också på grund 

av dess relation med tiden. Därmed kan mode efterfråga att betraktas som en konstform på grund 

av vinster i anseende, men kan samtidigt inte accepteras som en sådan på grund av dess system 

av icke-materiella värden och dess relation till tiden. Mode kan alltså begära att bli en konstform, 

men vet samtidigt att den omvandlingen kan leda till dess död.92 I detta avseende utgör Haute 

Papier ett intressant exempel då plaggen eller dess designer själva inte gör något anspråk på att 

tolkas som konst, utan denna tolkning ligger endast i åskådarnas ögon. Istället gör kollektionen 

anspråk på att tolkas som mode och kan därmed sägas avsäga sig rätten till att få ta del av konstens 

höga status. 
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Avslut 

Sammanfattning 

Förgänglighet 

Den analys jag har genomfört av Haute Papier har resulterat i att jag har funnit ett flertal tecken 

på att kollektionen skildrar förgänglighet, så väl i aspekter som syns i ett ytligt plan som genom 

plaggens anspelningar på den kultur och det samhälle som de har skapats i. Den mest framträdande 

av dessa aspekter ligger i det faktum att kollektionen främst är gjord i papper, ett material som 

både i sin fragila kvalitet och sina främsta användningsområden kan betraktas som förgängligt. 

Papprets förgänglighet finns dessutom i det faktum att det ständigt omger oss, det är vardagligt på 

så sätt att vi inte fäster någon vikt vid det. En ytterligare aspekt av plaggens förgänglighet finns i 

dess konstruktion och känslighet för yttre påfrestningar då de enkelt faller isär eller på andra sätt 

riskerar att förstöras. 

 En viktig del i analysen av det förgängliga har visat sig vara den roll som kroppen 

spelar. Som jag har nämnt är kroppen i sig förgänglig då den är en biologisk organism som är 

dömd att förr eller senare dö och upplösas. Då mode, både som fenomen och som faktiskt plagg, 

är så tätt sammanbundet med kroppen smittar denna förgänglighet av sig och tas upp av själva 

plaggen. Detta gäller även i Haute Papier, inte minst då kroppen är mycket närvarande i och med 

den höga graden av exponerad hud. Själva modellerna som bär plaggen bär i form av sin kropp 

och sin funktion som modell också på en annan typ av förgänglighet, en som uppstår i dess relativa 

anonymitet då det är deras likformiga kroppar som framförallt står i centrum, snarare än deras 

personliga egenskaper. 

 Ett begrepp som har tagits upp ett flertal gånger och med olika innebörder är 

metamorfos. Denna omvandlingsprocess anser jag vara relevant för tolkningen av Haute Papier 

på ett flertal sätt då den beskriver plaggens existens i en form av simultant varande och icke-

varande. På så sätt kan plaggen på en och samma gång tolkas som vanliga kopieringspapper och 

som exklusiv haute couture, som livlös konstruktion och som levande väsen, som mode och som 

konst. I detta samtidiga varande och icke-varande finns också metamorfosens förgänglighet. 

 Förgängligheten finns också i det återbruk och den omvärdering av det förgångna 

som Benjamin beskriver, vilket i Haute Papier inte minst syns i referenser till välkända objekt 

som i fallet med plagg nummer tre. I detta plagg syns även en förgänglighet i dess lek med 

exponering och skylande, en lek som visar på det förgängliga ögonblickets erotik. Här ser vi också 

tydligt hur modets tid ligger i det övergående ögonblicket. Mode har på så sätt en temporal logik 
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som innebär att det som är starkt märkt av sin tid, som är del i att skapa nuet, också är dömt att 

förvisas till det förflutna. På samma sätt är även Haute Papier förgänglig. 

 

Samtidskritik 

Vissa av de aspekter som har tagits upp i samband med förgänglighet kan också tolkas som en 

form av kritik mot samtiden och mot modevärlden. En av dessa är den referens som görs till 

barndomen och hur denna kan tyckas exploateras av modevärlden genom att även barn blir mål 

för dess produkter och ideal. Samtidigt har modevärlden anammat barnets omogna kropp och gjort 

denna till ideal för den kvinnliga skönheten, vilket har medfört att mycket unga personer tas upp 

av och exponeras i modevärlden. Den kritik som här riktas mot den ideala kropp som modet har 

anammat kan också betraktas som relaterad till Szenfelds ansats att i plaggen framhäva den typ 

av kroppsliga attribut som generellt betraktas som oattraktiva. Genom att fokusera på dessa 

attribut stör hon den objektifierande blick som riktas mot den kvinnliga kroppen, då den kropp 

som möter blicken avviker från det utseende som förväntas av den. Därmed bidrar denna lek med 

det oattraktiva till att kritisera och rucka på den objektifierande framställningen av kvinnan. 

Ytterligare en samtidskritisk aspekt av Haute Papier finner jag i det plagg som bärs av två 

personer. I det samspel som detta plagg kräver av sina bärare går det att urskilja en kritik mot den 

utbredda individualismen och det samhälle som detta medför. Däri utgör plagget något som kan 

betraktas som den förgängliga relationens motsats, det vill säga syskonskapet och den långvariga 

relationen. 

Till sist finner jag en samtidskritik i de accessoarer som kollektionen har stylats med. I de 

vitmålade leksaksdelarna och de billiga smyckena urskiljer jag en kritik mot den ständiga, och i 

längden ohållbara, konsumtion som västvärlden idag präglas av. Samtidigt, i och med att dessa 

vardagliga ting tillåts att komma in i en modekontext, hyllar Szenfeld genom dessa accessoarer 

den vanliga konsumenten, den konsument som inte vanligtvis konsumerar lyxprodukter. 

 

Mode och konst 

Det tredje tema som analysen har fokuserat på är relationen mellan mode och konst, och hur Haute 

Papier kan betraktas förhålla sig till denna relation. Jag har under analysen inte syftat till att 

definitivt placera in kollektionen under någon av dessa benämningar men har samtidigt utgått från 

att kollektionen, på grund av den kontext i vilken den visades, ingår i modesystemet. På grund av 

de symboliska värden som modesystemet inlemmar i föremålen, värden som förvandlar det 

fysiska föremålet till ett modeföremål, bör Haute Papier därmed i grunden betraktas som mode. 
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Vad som däremot har framkommit under analysen är att föremålets benämning också kan 

bestämmas av betraktarens tolkning, en tolkning som beror på föremålets kontext och exponering. 

På så sätt kan föremålet, trots det ursprung det har i ett specifikt system, antas kunna byta existens. 

Detta framstår som extra tydligt i analysen av Haute Papier då dess plagg saknar många av de 

konventionella kännetecken som hör till kläder, det föremål som modets symbolik vanligen 

införlivas i.93 Av stor vikt för den tolkning som betraktaren gör av föremålet är kroppens närvaro. 

Utan en kropp förlorar ett plagg sin funktion som plagg och det kan därmed med större lätthet 

genomgå förvandlingen till att anta formen av ett konstföremål. Kroppen levandegör på så sätt 

föremålet och avgör tolkningen, och därmed benämningen, av föremålet. 

 Några av de distinktioner mellan en modeskapare och en konstnär som har tagits 

upp är föremålets användbarhet och skönhet, hur unikt det är och ifall kreatören arbetar oberoende 

av en kund eller ej. Utifrån denna distinktion har jag argumenterat för att Szenfeld och Haute 

Papier mer överensstämmer med definitionen av en konstnär då plaggen inte har någon avsikt att 

vara vackra, är relativt unika, har skapats oberoende av en kund samt inte har något direkt 

användningsområde. Även om syftet att bära dem på kroppen kan betraktas som ett 

användningsområde är plaggen alltför fragila för att ha en rent praktisk funktion. På så sätt är 

deras användningsområde i form av att bäras på kroppen att jämföra med det användningsområde 

en tavla har i att hänga på en vägg: det fyller ingen praktisk funktion utan endast en estetisk sådan. 

Ytterligare en definition av skillnaden mellan mode och konst finns i den ekonomiska funktion 

som mode fyller. Även om konst kan inbringa stora ekonomiska summor är det, till skillnad från 

mode, inte att betrakta som en industri. Då mode är tätt sammanflätat med ekonomiska intressen 

blir de ekonomiska kalkylerna därmed en del av den kulturella produktionen och därmed del av 

modets innersta kärna. Då Haute Papier inte är avsedd att säljas kan den närmast liknas vid haute 

couture i den meningen att den främst har ett marknadsförande syfte. På så sätt står kollektionen 

både innanför och utanför denna ekonomiska funktion. 

 

Avslutande diskussion 

Utifrån de iakttagelser jag har gjort i min analys av Haute Papier har jag visat på hur 

förgängligheten kan betraktas som en inneboende i mode som fenomen. Då jag samtidigt 

ifrågasätter ifall kollektionen bör betraktas som just mode, eller om den passar bättre in under 

benämningen konst, kan dessa iakttagelsers riktighet till viss del kritiseras. Är kollektionen inte 
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mode kan den inte heller antas äga modets förgängliga egenskaper. Detta visar på hur stor vikt ett 

föremåls benämning har för betraktarens tolkning av föremålet, samtidigt som tolkningen som 

sagt är viktig för benämningen. Ifall kollektionen upphör att betraktas som mode och istället antar 

benämningen konst förlorar den därmed många av sina förgängliga kvaliteter. Istället för att vara 

förgänglig blir den varaktig, då konsten som sådan är det. I form av konstföremål skulle också 

bruket av plaggen vara annorlunda och de skulle även i denna mening förlora sin förgänglighet. 

Att jag har valt att betrakta kollektionen som mode snarare än konst beror på att jag anser att den 

innehar en position i modesystemet snarare än i konstsystemet. Detta baserar sig bland annat på 

att Szenfeld är utbildad till modedesigner samt att kollektionen visades i ett modesammanhang, 

buren av modeller gåendes på en catwalk. Det är också bilder från denna catwalk som jag har valt 

att analysera, och därmed har jag i analysen placerat dem i detta modesammanhang. Detta 

grundantagande har dock lett till att jag har betraktat kollektionen ur en viss vinkel, en vinkel som 

kanske har givit mig andra resultat än om man från början hade valt att betrakta kollektionen på 

ett annat sätt. 

 Modets förgängliga egenskap har i min analys visat sig i ett antal olika skepnader. 

En av de viktigaste av dessa skepnader är det sätt på vilket mode lever i ögonblicket, på gränsen 

mellan en förfluten dåtid och en stundande framtid. Det är just i detta snabbt övergående ögonblick 

som modets spänning och attraktion ligger, just i att det fångar det som är just nu, den samtida 

stundens känsla, anda och estetik, för att sedan direkt ersättas av nästkommande ögonblick. Något 

som är intressant är hur denna flyktighet som mode medför kan bidra till att upphäva kroppens 

förgänglighet. Som jag har påpekat är kroppen i sin natur förgänglig då den utgör en organisk 

entitet, men genom modets fetischiserande funktion, den funktion som uppstår genom referensen 

till den antika statyn, i leken mellan det levande och det döda, kan även detta organiska ting anta 

en evig form. Detta är något som jag i min analys endast har berört kortfattat men det utgör en 

intressant motvikt till de betraktelser av förgänglighet som jag har presenterat. 

En intressant iakttagelse som jag gjorde under analysen är att Haute Papier inte gör 

något direkt anspråk på att vara konst. Som jag beskrivit kan mode till viss del vinna, men kanske 

framförallt förlora, på att släppas innanför konstens gräns och bli del av denna värld. Däremot kan 

mode vinna på att associeras till konst, då mode på så sätt framstår som mer konstnärligt och 

därmed mer finkulturellt. I denna bemärkelse blir Szenfelds val av att visa plaggen i ett 

modesammanhang intressant, då plaggen i sitt tvetydiga varande utgör en kontrast till de mer 

kommersiella plagg som är mer vanliga i dessa sammanhang. Denna kontrast kan betraktas som 

avgörande för betraktarens tolkning av plaggen som konst, samtidigt som kontexten är avgörande 

för tolkningen av tolkningen av dem som mode. På samma sätt hade plaggen vid en exponering i 
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ett konstsammanhang kontrasterat till de vanliga konstföremålen vilket hade lett tolkningen till 

att plaggen utgör mode samtidigt som dess kontext säger att de är konst. Det är på detta sätt jag 

väljer att slutgiltigt betrakta Haute Papier som hemmahörande i mode på grund av den kontext 

den visades i, men samtidigt som flytande i ett vakuum mellan dessa två domäner i den meningen 

att de materiella föremålen kan anta den benämning som dess kontext ger dem. Ett skifte av 

kontext ger ett skifte av benämning, men samtidigt känns benämningen aldrig helt korrekt då 

föremålen innehar egenskaper som hör hemma i båda domäner.  

 Utöver dessa generella slutsatser är min konklusion följande: I både mode generellt 

och i Haute Papier specifikt finns det en mängd sätt att utläsa både förgänglighet och 

samhällskritik, och dessa två områden är inte sällan sammanflätade. Jag skulle hävda att 

kollektionen har en stark närvaro av förgänglighet och flyktighet och att denna närvaro är grundad 

i ett flertal olika aspekter, från materialet papper till plaggens samband med den mänskliga 

kroppen och olika referenser till vår samtida kultur. Den samhällskritik jag har funnit har utgått 

från de kopplingar jag gjort mellan estetiska uttryck, uttalanden och intentioner från designerns 

sida samt referenser till det samhälle och den kultur som kollektionen producerats i. Jag vill också 

utifrån min analys hävda, vilket jag också tidigare fört fram, att kollektionen Haute Papier är 

uppfylld av de symboliska värden som dess kulturella produktion inom modesystemet medför, 

men att de materiella föremålen, om de kan frigöra sig från dessa symboliska värden, är fria att 

byta kontext och därmed benämning. Då jag i analysen har identifierat ett antal områden där 

kollektionen står närmre konst än den gör mode tolkar jag det som att Haute Papier kan betraktas 

stå med ett ben i modevärlden och ett ben i konstvärlden, det existerar i båda världarna och 

samtidigt, då dessa världar är ömsesidigt uteslutande, inte i någon av dem. Haute Papier kan 

därmed anta skepnaden av både mode och konst, bara inte samtidigt, och utifrån kollektionens 

nuvarande användningsområden och exponering vill jag benämna den som mode. 

En viktig fråga som har uppkommit under min analys är vad som kan och bör 

betraktas som mode? Mode kan ju som sagt definieras som ett icke-materiellt symboliskt värde 

som genom kulturell spridning inlemmas i materiella föremål. Kan då vilket föremål som helst 

fyllas med dessa symboliska värden eller finns det några materiella begränsningar? Här blir 

definitionen av både plagg och kropp viktig då de föremål och praktiker som vi använder för att 

smycka våra kroppar har en tendens att förändras med tiden. Även själva materialet i vilket ett 

föremål är gjort påverkar tolkningen av ifall ett föremål bör betraktas som mode eller ej och just 

denna aspekt fungerar som avgörande i tolkningen av Haute Papier. Denna fråga, vad som utgör 

den materiella begränsningen för vad som kan kallas för mode och om det överhuvudtaget finns 

någon sådan begränsning, utgör också ett ämne som kan vara intressant för fortsatt 
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modevetenskaplig forskning. Både modets förgänglighet, dess samtidskritik och dess relation till 

konst är områden som det finns relativt många studier på, både i det modevetenskapliga fältet och 

inom andra discipliner. Det finns dock fortfarande intressanta ämnen att utforska i den meningen 

att valet av det material som studeras kan särskilja nya studier från de redan genomförda. Jag 

anser också att det har framkommit ämnen i min analys som kan vara intressanta att bedriva 

fortsatt modevetenskaplig forskning på. Utöver det som nämns ovan är ett förslag på fortsatt 

forskning att studera hur en förvrängning av kroppen som inlemmas i modeplagg, likt Szenfeld 

har gjort i Haute Papier, kan leda till en förändrad blick på den kvinnliga kroppen som objekt. 

Här kan bland annat konceptuella designers som Rei Kawakubo för Comme de Garcons vara 

intressanta att studera. 
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