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Uppsatsen behandlar ämnet gestaltning av den unga kvinnokroppen i samtida svensk 

konstfotografi utifrån ett genusperspektiv. Materialet som ligger till grund för studien består 

av fyra bildserier: Tillbaka till naturen av Annika von Hausswolff, Holding av Anna Clarén, 

Surveillance av Jenny Källman och Twisted Cherry av Julia Peirone. Syftet är att bidra till 

förståelse för hur vi läser bilder och hur bilder bidrar till att forma de normer som finns i 

samhället. Genom att studera hur fotografierna refererar till tidigare framställningar av den 

unga kvinnokroppen ämnas även att undersöka hur den samtida konstfotografin ingår i en 

historisk tradition och vilken betydelse för tolkningen av bilder det medför. Metoden för 

studien bygger på semiotisk analys av bildserierna utifrån Peirces teckendefinitioner: index, 

ikon och symbol, och Barthes begrepp denotation och konnotation. Teoretiskt stödjer sig 

analysen på feministisk teoribildning och Leena-Maija Rossis essä Att re-turnera blicken.  

Dispositionen är upplagd i fyra separata analyser av bildserierna med en avslutande 

diskussion.

Resultatet visar hur kvinnokroppen används som verktyg i berättandet genom att gestaltas i 

miljöer, situationer och på sätt som refererar till andra avbildningar av kvinnor. Genom att  

parafrasera tidigare motiv för att skapa nya motiv förskjuter konstnärerna blicken och 

belyser problemen kring de ”kvinnobilder” som finns i samhället. Kvinnans brister gestaltas 

också i bildserierna och genom att lyfta fram det som inte ”ska” ses på en kvinna vänder de 

sig emot de sociala och kulturella strukturerna. Ett annat viktigt resultat är betydelsen av 

avsändaren och kontexten bilderna visas. Det ställs också höga krav på betraktarens 

kompetens vad det gäller konsthistoriska och idéhistoriska referenser samt kunskap om 

feministiskt bildspråk.

Sökord: Annika von Hausswolff, Anna Clarén, Jenny Källman, Julia Peirone, 

konstfotografi, fotografi, kvinnokroppen, genusteori, gestaltning, semiotik.
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Inledning

Det är fascinerande hur man kan berätta med bild och genom det visuella kan skildra så 
mycket mer än bara det man ser vid första anblick. Svenskt  fotografi präglades under 
modernismen av en dokumentär tradition och ett tydligt maner; svart-vitt, kontrastrikt 
och med en manlig blick visade man en verklighet bortom det svenska folkhemmet. 
Efterkrigstidens fotohistoria skrivs oftast med utgångspunkt i Christer Strömholm och 
de elever som gick hans skola. Strömholm hade en metod som gick ut på att utsätta sig 
för påfrestande situationer för att fånga den sanna berättelsen om människor som avvek 
från det ”normal”. Hans tankar om fotografi har format synen på fotografrollen.1 
Historieskrivningen har tilldelat fotografen en manlig identitet och hållit fotografiet 
avskilt från konsten.

Under postmodernismen utveckling på 1980-talet växte en annan typ av fotografi fram, 
med en ny  blick som gett tillträde till både nya rum och nya sätt att  berätta. 
Postmodernismen bröt mot den rådande synen på fotografi, och uppfattningen kring de 
konventionella föreställningar kring kön och identitet började luckras upp. Fotografer 
började använda kameran för att gestalta istället för att  dokumentera och fotografin 
spelade en allt större roll inom samtidskonsten.2

Idag tillåts fotografi vara mer än ett verktyg för att  skildra verkliga historier och rollen 
rymmer mer än den ”hänsynslöse” mannen. Många svenska samtidskonstnärer ägnar sig 
åt linsbaserad konst och allt fler kvinnor tar plats inom fotografi i Sverige, inte minst i 
en konstkontext. Några av Moderna museets senaste förvärv till samlingen är verk av 
kvinnliga konstnärer som använder kameran som verktyg. Med den kvinnliga 
avsändaren skiftas blicken och i samtida svensk konstfotografi får den unga 
kvinnokroppen ta plats på ett sätt som inte tidigare synts. Det väcker en nyfikenhet 
kring vad dessa bilder berättar och hur det formar synen på kvinnokroppen.

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att bidra till förståelse för hur vi läser av bilder i vår omgivning 
och hur bilder bidrar till att forma de normer som finns i samhället. Med en semiotisk 
analys som har utgångspunkt i genusteori ämnar jag undersöka hur den unga 
kvinnokroppen framställs i samtida svensk konstfotografi utifrån fyra bildserier: 
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1 Niclas Östlind m. fl., Det synliga. Samtida svenskt fotografi, Bokförlaget Arena, Malmö 2014a, s. 11.

2 Östlind, 2014a, s. 12.



Tillbaka till naturen (1993) av Annika von Hausswolff, Holding (2006) av Anna Clarén, 
Surveillance (2008-2012) av Jenny Källman och Twisted Cherry (2016) av Julia 
Peirone.

Genom att studera hur konstverken som behandlas i uppsatsen refererar till tidigare 
framställningar av den unga kvinnokroppen ämnar jag också att undersöka hur den 
samtida konstfotografin ingår i en historisk tradition och vilken betydelse för tolkningen 
av bilder det medför. 

Analysen bygger på följande frågeställningar:

 Hur framställs den unga kvinnokroppen inom samtida svenskt 
 konstfotografi?

 Vilka feministiska aspekter finns det i Tillbaka till naturen, Holding, 
 Surveillance och Twisted Cherry?

 Hur refererar samtida svensk konstfotografi till andra avbildningar av den 
 unga kvinnokroppen?

Material

Undersökningen bygger på en analys av fyra samtida svenska konstfotografers 
bildserier; Annika von Hausswolff (1967-), Anna Clarén (1972-), Jenny  Källman 
(1973-) och Julia Peirone (1973-). Urvalet är baserat på serier där den unga 
kvinnokroppen är det centrala verktyget i fotografiet. Tillbaka till naturen (1993) av 
Annika von Hausswolff är en serie iscensatta fotografier där den röda tråden är 
kvinnokroppen liggandes i olika naturmiljöer. Anna Claréns bildserie Holding (2006) är 
ett  dagboksbaserat projekt där bland annat fotografens egen kropp fungerar som ett 
verktyg i berättandet. Jenny Källmans projekt Surveillance (2008-2012) utgörs av bilder 
på unga kvinnor i gränslandet mellan det dokumentära och det iscensatta. Julia Peirones 
serie Twisted Cherry (2016) består av bilder tagna i studiomiljö där den unga 
kvinnokroppen i misslyckade poser står i fokus.

Uppsatsens undersökning är avgränsad till konstnärer som geografiskt är verksamma i 
Sverige och som är samtida, alltså konstnärer som är aktiva idag. Annika von 
Hausswolff är en samtidskonstnär, men i uppsatsen har jag valt att analysera ett av 
hennes tidigare verk, serien Tillbaka till naturen. Bildserien räknas inte längre som 
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samtida då den är ifrån 1992 men är för studien ändå intressant för att visa på den 
samtida konstens rötter i postmodernismens feministiska konstfotografi. 

Metod

Avkodning utgör ett centralt verktyg i uppsatsen. Metoden för undersökningen utgörs av 
en semiotisk analys med utgångspunkt i Charles Sanders Peirces (1839-1914) 
teckensystem som bygger på att tolka tecken utifrån representamen - objekt  - 
interpretant. Representamen står för själva formen som tecknet  tar, interpretant är 
betydelsen av eller den mening tecknet skapar och objekt är det tecknet direkt refererar 
till.3  Teckensystemet bildar ett ramverk för analysen, genom vilket forskaren kommer 
fram till hur betydelse skapas i fotografierna. Metoden syftar även till förståelse av 
sambandet mellan bilden och samhället, och sambandet mellan bilden och betraktaren. 

Peirce definierade också tre olika typer av tecken; index, ikon och symbol. Dessa 
används i analysen för att tydligare belysa vad i bilden som avkodas. Index är ett 
utpekande tecken, ett  spår av att någonting har hänt; en vattenpöl är exempelvis ett 
indexikalt tecken för att det regnat. Ikon är de tecken som liknar eller ser ut som det 
tecknet betyder, till exempel ett porträtt eller en plastfigur i form av ett större objekt. 
Symbol är de tecken som konventionellt ges en betydelse men som inte har någon 
liknelse med det som det symboliserar, så som bokstäver eller trafikskyltar.4 

Analysen kommer även att bygga på Roland Barthes (1915-1980) semiologiska teorier 
som behandlas i texten Bildens retorik (1964).5 Med hjälp av begreppen denotation, en 
bilds uppenbara mening, och konnotation, den mening som tolkas in i bilden utifrån 
kulturell och social kontext, kan avkoda bilders betydelser. Barthes använde sig av 
reklambilder för att demonstrera sin teori men jag finner den lämplig att applicera även 
på materialet i denna studie. Analysen kommer också att grundas på Barthes sätt att se 
på tecken som koder som först tillsammans skapar mening. 
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3 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing, London 2012, s. 28.

4 D’Alleva, 2012, s. 29.

5  Roland Barthes, “Rhetoric of the image”, The Photography Reader, Liz Wells (red.), Routledge, New York 2003.



Teoretiska perspektiv

I analysen kommer jag ta stöd i genusteori och Leena-Maija Rossis essä Att re-turnera 
blicken (1995).6 Rossi diskuterar det västerländska samhället som en ständig skapare av 
könsstrukturer där producerandet och tydandet av bilder utgör en av de viktigaste 
faktorerna för att  upprätthålla dessa. I essän resonerar hon kring det ifrågasättande av 
maktstrukturer som växte fram inom det postmoderna fotografiet under 1990-talet. 
Rossi problematiserar blicken, både avsändarens och mottagarens, och hur den förhåller 
sig till rådande konventioner. Hur och vad som händer när blicken förskjuts från den 
manliga är frågor som behandlas. I ett samhälle som överöses av bilder får blicken, och 
framförallt kontrollen av den, en allt mer betydande maktposition.7 

Rossi utgår i sin tur från Abigail Solomon-Godeaus teorier, enligt vilka konstnärens 
biologiska kön inte per automatik är avgörande för vilken typ av bild som skapas. 
Istället är det de att det är de allmänna konventionerna i samverkan med betraktarens 
kön och synsätt som utgör grunden.8 Det har även betydelse för mina egna tolkningar i 
den här analysen då min kulturella tillhörighet, mitt kön och mitt synsätt kommer 
speglas i dem. 

Tre andra viktiga begrepp  som Rossi diskuterar är identitet, konstruktion och 
kroppslighet som också kommer fungera som angreppspunkter i analysen. Rossi menar 
att  kvinnans identitet genom historien har konstruerats av patriarkala strukturer och 
gjort kvinnan till kroppslighetens fånge.9 

Uppsatsen kommer också att ta stöd i Möten med bilder: analys och tolkning av visuella 
uttryck av Yvonne Eriksson och Anette Göthlund.10  Boken är en sekundärkälla som 
belyser genusperspektiv vid bildtolkning och ger en viktig introduktion till feministisk 
teoribildning. Eriksson och Göthlund presenterar också semiotiska verktyg för att kunna 
analysera och diskutera bilder.
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6 Leena-Maija Rossi, ”Att re-turnera blicken”, Konst, kön och blick - Feministiska bildanalyser från renässans till 
postmodernism, Anna Lena Lindberg (red.), Nordstedts Förlag, Stockholm 2010.

7 Rossi, 2010,  s. 212.

8 Rossi, 2010, s. 213.

9 Rossi, 2010, s. 211.

10 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, Studentlitteratur, 
Lund 2012.



Forskningsöversikt

Tidigare forskning kring de konstnärer och verk som tas upp i denna uppsats består 
mestadels av utställningar och utställningskataloger. Konstnärerna finns även 
representerade i ett fåtal översiktsverk kring konst och fotografi. Inom det konst-
vetenskapliga fältet finns en del forskning kring det fotografiska mediet men ingen som 
behandlar Annika von Hausswolff, Jenny Källman, Julia Peirone eller Anna Claréns 
verk utifrån ett genusperspektiv med fokus på den unga kvinnokroppen.

Niclas Östlind, doktor vid Akademin Valand på Göteborgs universitet, är en central 
person inom den forskning som berör samtida svensk konstfotografi. Han har gett  ut 
och medverkat i ett stort antal publikationer i ämnet. Framförallt relevant i förhållande 
till denna undersökning är hans avhandling men han har även publicerat översiktsverk, 
essäer och utställningskataloger som berör ämnet för denna studie och det material som 
undersöks. 

Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000 är ett stort översiktsverk där bland 
annat Östlind skildrar svenskt fotografi under 30 år.11 Här belyses den utveckling som 
skett från den dokumentära traditionen till det postmodernistiska fotografiet som 
föregångare till det samtida fotografi vi ser inom konstvärlden idag. Boken gavs ut  i 
samband med en utställning på Göteborgs konstmuseum och på Hasselbladscenter i 
Göteborg 2014 som också hade titeln Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 
1970-2000. På utställningen och i publikationen medverkade Annika von Hausswolff.

2014 kurerade Jessica Höglund, Magnus Jensner och Niclas Östlind utställningen Det 
synliga. Samtida svensk fotografi på Artipelag utanför Stockholm. I samband med det 
gavs en utställningskatalog ut  med samma titel som tar vid där Östlinds tidigare 
publikation Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000 slutar.12  Av de 21 
medverkande samtida konstfotografer vars arbeten presenteras är även Annika von 
Hausswolff, Jenny Källman och Julia Peirone representerade.

Både utställningarna Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000 och Det 
synliga. Samtida svensk fotografi är en del av Östlinds avhandling Performing History: 
Fotografi i Sverige 1970–2014.13  Östlind undersöker Sveriges fotohistoria genom ett 
kuratorperspektiv där utställningarna blir en del av avhandlingens metod. Avhandlingen 
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11 Niclas Östlind m. fl., Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000, Bokförlaget Arena, Malmö 2014b.

12 Östlind, 2014a.

13 Niclas Östlind, Performing History: Fotografi i Sverige 1970-2014, diss., Akademin Valand vid Göteborgs 
universitet, Bokförlaget Arena, Malmö 2014c.



har tre huvudsakliga syften; dels att gestalta fotografins historia i Sverige från 1970-tal 
fram till samtiden, dels att analysera de institutionella förutsättningarna för utställningar 
av fotografi och dels kritiskt undersöka utställningen som form och kuratorpraktikens 
historia.14 Alla de konstfotografer som analyseras i den här uppsatsen berörs i Östlinds 
avhandling.

Niclas Östlind och Magnus af Petersens kurerade utställningen History now: det 
förflutnas närvaro i samtida svensk fotografi på Liljevalchs i Stockholm 2014. I 
samband med den gavs även en utställningskatalog ut med samma namn där de båda 
medverkar med essäer.15 Här står historiens betydelse inom konstfotografi i centrum och 
det dokumentära fotografiets betydelse och närvaro inom konsten under 1990-talet 
diskuteras. I utställningen medverkade ingen av de fotografer vars verk analyseras i 
denna uppsats. Dess tematik är dock relevant i förhållande till min undersökning då den 
belyser viktiga frågor kring fotografiet som konstform och fotografiets utveckling.

Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet  och skrev sin 
avhandling kring ämnet fotografi 2005. Syftet med avhandlingen Fotografiska drömmar 
och digitala illusioner: Bruket av bearbetade fotografier i svensk dagspress, reklam, 
propaganda och konst under 1990-talet var att  analysera vilka effekter digital 
bildmanipulering hade på det fotografiska mediet och den visuella kulturen under 1990-
talet.16 Avhandlingen undersöker också hur användande av fotografi har förändrats från 
mitten av 1800-talet fram till 1989. Materialet i Dahlgrens studie baseras dock mer på 
fotografier som brukas i dagspress och reklam än konstfotografi. 

Ytterligare forskning kring fotografi har Karin Wagner bedrivit i sin doktorsavhandling 
Fotografi som digital bild: Narration och navigation i fyra nordiska konstverk från 
2003.17 Wagner undersöker hur den digitala utvecklingen inom fotografi har påverkat 
konsten och utnyttjats av konstnärer. I likhet med Dahlgrens avhandling behandlar 
Wagner diskursen kring hur digitaliseringen av fotografiet har sett  ut under 1990-talet 
men utgår istället ifrån konstfotografi. Wagner belyser fotografi utifrån ett 
konstperspektiv men tar inte upp någon av de fotografer som behandlas i denna 
undersökning.
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15 Magnus af Petersens & Niclas Östlind (red.), History now: det förflutnas närvaro i samtida svensk fotografi, 
Liljevalchs Konsthall, Stockholm 2002.

16 Anna Dahlgren, Fotografiska drömmar och digitala illusioner: Bruket av bearbetade fotografier i svensk 
dagspress, reklam, propaganda och konst under 1990-talet, diss., Stockholms universitet, Brutus Östlings bokförlag 
Symposion, Stockholm 2005.

17 Karin Wagner, Fotografi som digital bild: Narration och navigation i fyra nordiska konstverk, diss., Göteborgs 
universitet, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg 2003.



Anna Tellgren disputerade 1997 med avhandlingen Tio Fotografer: Självsyn och 
bildsyn, svensk fotografi under 1950-talet i ett internationellt perspektiv.18 
Avhandlingen behandlar två viktiga aspekter inom svensk fotohistoria; fotografi som 
konst och fotografi som språk. Hon har även publicerat andra viktiga essäer som 
Fotografi och kön: Om den fotobaserade konsten under 1990-talet som är av ytterst 
relevans.19  Våren 2014 kurerade hon även utställningen Ett sätt att leva. Svensk 
fotografi från Christer Strömholm till idag som visades först  på Moderna museet i 
Malmö och sedan senare under året även på Moderna museet i Stockholm. I 
utställningen medverkade Anna Clarén.

En annan viktig röst  inom det konstfotografiska forskningsfältet är Iréne Berggren som 
är fotohistoriker, curator och kritiker. 1991 kurerade hon utställningen Lika med: 
[Equals]: samtida svenskt fotografi på Moderna Museet i Stockholm. I anknytning till 
uställningen gav Svenska fotografers förbund ut en katalog med Hans Hedberg som 
redaktör.20 Precis som utställningen behandlar boken fotografi utifrån fyra teman; värde, 
identitet, begär och förvandling, som alla var centrala begrepp i det teoretiska 
vokabulären kring postmodernt fotografi under tidigt 1990-tal.

Julia Tedroff undervisar i fotografins historia och teori vid Akademin Valand i 
Göteborg. Tedroff har även bidragit  till forskningsfältet med en mängd essäer och 
artiklar. Två viktiga publikationer i förhållande till den här uppsatsen är Women 
Photographers in the Swedish Professional and Public Press 1930–2000. An Analytical 
Inventory som publicerades 2004 och No postmodernism without feminism - how 
feminism changed the understanding of photography in Sweden in the 1990’s som gavs 
ut 2016. Båda texterna studerar fotografi utifrån ett feministiskt perspektiv.21 

Ett relevant översiktsverk inom det fotografiska fältet  är Contemporary Swedish 
Photography, utgiven 2012, som innehåller texter av flera namnkunniga skribenter; 
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18 Anna Tellgren, Tio Fotografer: Självsyn och bildsyn, svensk fotografi under 1950-talet i ett internationellt 
perspektiv, diss., Stockholms universitet, Informationsförlaget, Stockholm 1997.

19 Anna Tellgren, ”Fotografi och kön. Om den fotobaserade konsten under1990-talet”, Från modernism till 
samtidskonst. Svenska kvinnliga konstnärer, Ingar Brinck (red.), Bokförlaget Signum, Lund 2003.

20 Hans Hedberg (red.), Lika med: [Equals]: samtida svenskt fotografi, Svenska fotografers förbund, Stockholm 
1991.

21 Julia Tedroff, ”Women Photographers in the Swedish Professional and Public Press 1930–2000. An Analytical  
Inventory”, Women Photographers - European Experience, Lena Johannesson & Gunilla Knape (red.),  Acta 
Universitatis Gothoburgensis, Göteborg 2004.

Julia Tedroff, ”No postmodernism without feminism - how feminism changed the understanding of photography in 
Sweden in the 1990’s”, Photomedia conference, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), Alto 
University, Helsingfors 2016.



Irene Berggren, Charlotte Cotton, Bo Madestrand, Estelle af Malmborg, Anders 
Olofsson och Niclas Östlind.22 Verket presenterar ett urval av 52 svenska fotografer var 
av Annika von Hausswolff, Jenny Källman och Julia Peirone utgör tre av dem. 
Publikationen syfte är att ge en översikt över den samtida fotografin genom att belysa 
erkända fotografer inom en mängd olika fält.

Annika von Hausswolf är även representerad i översiktsverket Nordic Contemporary: 
Art from Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden som gavs ut 2014. Verket lyfter 
fram den samtida nordiska konstfältet i alla genrer.23 Hausswolffs medverkande belyser 
fotografins betydelse för den samtida konsten. 

Disposition

Uppsatsens analyskapitel består av semiotiska studier som har sin utgångspunkt i 
feministisk teoribildning. Kapitlet är uppdelat i fyra analyser som behandlar de olika 
bildserierna som utgör uppsatsens material. Varje analys består av en denotations-del 
och en konnotations-del för att först belysa vad för tecken fotografierna representerar 
för att  sedan kunna tolka deras betydelser. Sedan behandlas dessa analyser i en 
avslutande diskussion och sist i uppsatsen finns en bildbilaga med alla de fotografier 
som analyseras i uppsatsen. 
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23  Hossein Amirsadeghi & Sophie Braine (red.), Nordic Contemporary: Art from Denmark, Finland, Iceland, 
Norway, Sweden, Thames & Hudson, London 2014.



Analys

Annika von Hausswolff - Tillbaka till naturen (1993)

Föregångaren
Annika von Hausswolff slog igenom som konstnär med bildserien Tillbaka till naturen 
redan när hon studerade på Konstfack i Stockholm under tidigt 1990-tal, och är en 
föregångare till den konstfotografi vi ser i Sverige idag.24 Hausswolff var en del av den 
postmodernistiska traditionen som utvecklades från 1980-talet och årtiondet framåt där 
fotografin fick en allt större roll inom samtidskonsten. Hon var tidig inom en 
feministisk konst som ifrågasatte könsroller och maktstrukturer i samhället. 

von Hausswolff fortsatte den konstnärliga tradition som ville bryta mot det dokumentära 
och synen på fotografi som något som skulle visa upp verklighet. Tidigare hade 
fotografer som Tuija Lindström, Denise Grünstein, Stina Brockman och Catharina 
Gotby lämnat sökandet efter berättelser att dokumentera och tagit sig in i studion för att 
berätta egna. I och med detta trädde en ny blick fram och ett annat sätt att gestalta 
kroppar, identiteter och sexualitet som tidigare inte varit representerade, kunde ta 
plats.25  

I det paradigmskifte som skedde kring 1980-talet inom fotografin i Sverige kan man 
även se influenser från internationella kvinnliga konstnärer som arbetade med ämnen 
kring feminism, kroppslighet och identitet. Cindy Sherman är ett exempel på en av de 
framträdande konstnärer som från slutet av 1970-talet arbetade med feministisk konst. I 
sin konst använde Sherman sig själv som verktyg för att gestalta olika kvinnliga 
stereotyper och på sätt belysa problemen kring bilden av kvinnan.26 

Denotation
Tillbaka till naturen är en serie av fyra fotografier vars motiv alla kretsar kring en mer 
eller mindre avklädd kvinnokropp som befinner sig i olika naturmiljöer. Gemensamt för 
alla bilderna är kropparnas vinkel med fötterna närmast kameran och huvudet längst 
bort i bild. Kropparnas ansikten döljs på alla bilder. Kropparna är centrerade i bild. 
I bild 1 syns en skogsglänta omgiven av tallar där solljuset strilar igenom och belyser en 
naken kvinnokropp. Ansiktet döljs av kroppen som vilar på mossa och blåbärsris. 
Huden är blek och kroppens pose är avslappnad.
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I ett annat fotografi ifrån serien, bild 2, befinner sig en naken kvinnokropp flytandes vid 
vattenbrynet på en grund sjö omgiven av en grönskande vassrugg. Vattnet är 
spegelblankt och stilla. Kroppens ansikte är vänt nedåt men man ser huvudets baksida 
som är täckt av mörkt hår. Armarna ligger längs med sidan vinklade snett  utåt  och benen 
är brett särade.

I bild 3 skymtas en kvinnokropp bland växter och syns bara till hälften. Till skillnad 
från de tidigare två bilderna är kroppen klädd i en blå klänning, men benen är bara och 
fötterna saknar skor. Bilden är tagen på natten men kroppen lyses upp av kamerans 
blixt. Stora delar av fotografiet  är helt svart men man kan uttyda vita blommor bakom 
kroppen, den bruna jorden som kroppen ligger på samt två stora gröna blad och en 
högre grön växt i förgrunden. 

Bild 4 påminner om det tidigare fotografiet  i form av ljus, den är tagen när det är mörkt 
ute med blixt. Även denna kropp har kläder på sig men jeansen är neddragna så rumpan 
visas. Överkroppen täcks av en röd jacka i glansigt material och på ena foten sitter en 
svart sandal medan den andra saknar sko. Gestalten är placerad på en stenhäll precis i 
kanten av ett buskage. 

Konnotation
Både bild 1 och bild 2 inger med sin vackra natur, grönskande vass, stilla blått vatten 
och lummiga tallskog med drömlikt romantiskt solljus känslan av en sommardags stilla 
ro, men mitt i bilderna ligger den bleka kvinnokroppen vars hud ser alldeles kall ut. 
Kroppen stör idyllen och för tankarna till en helt annan scen, en brottsplats. Det vi ser i 
fotografierna är ett antal tecken som berättar två parallella historier. Den nordiska 
naturen, förtrollande och stämningsfull, och den obehagliga brottsplatsen, kall och 
direkt.

De brottsplatsfotografiska referenserna är tydliga i von Hausswolffs serie Tillbaka till 
naturen. Kontrasten mellan det idylliska och den obehagliga scenen med den vad man 
antas tro är en död kropp ställer till det för betraktaren, man vet  inte längre vad man ska 
känna. Genom att använda den vackra nordiska naturen lockas betraktaren in i bilden 
för att se den egentliga historien. 

Rossi belyser hur kvinnor traditionellt sett har förknippats med känsla, irrationalitet, 
kroppslighet och natur medan män ansetts vara bärare av förnuft, ande och kultur.27 
Sociala könsstrukturer tilldelade det manliga könet den aktiva rollen, subjektet, och 
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kvinnan rollen som passivt objekt, fånge av både sin kroppslighet och den manliga 
blicken.28  von Hausswolff spelar just på dessa traditionella föreställningar kring könet 
när hon skapar mening i sina fotografier. Det sublima i dem, naturen och ljuset, krockar 
med det otäcka, den livlösa kroppen. Kvinnan är inte ett med naturen, kvinnan är utsatt; 
i verkligheten för det manliga våldet, i bilden för den manliga blicken.

En kvinna som befinner sig naken i naturen är historiskt sett ett vanligt förekommande 
motiv inom konsten. I bild 1 och bild 2 syns konsthistoriska referenser till bland annat 
Anders Zorn som ofta avbildade nakna kvinnor i naturen. Genom att använda sig av ett 
bildspråk som är bekant från äldre konsthistoria bidrar fotografierna till att bryta mot de 
traditionella bilder som finns på nakna kvinnokroppar. Yvonne Eriksson och Anette 
Göthlund menar att konventionens makt är en begränsande faktor för möjligheten att 
framställa olika kvinnokroppar i visuella representationer. I konstnärliga bilder är finns 
dock en större möjlighet att bryta mot dessa konventioner än i kommersiella.29  I ett 
annat sammanhang hade den här serien fått en annan innebörd och kvinnokropparna fått 
symbolisera en fortsatt tradition av att vara ett passivt objekt. 

Bild 3 och bild 4 skiljer sig från de två tidigare bilderna genom att de helt avsagt sig att 
vara insmickrande. Här möts man direkt av det obehagliga och fotografierna spelar mer 
på det kittlande med skräcken än den sublima naturen och ljuset för att leda in 
betraktaren. Den hårda kontrasten från blixtljuset förhöjer det otäcka i bilderna; mitt 
från ingenstans i mörkret belyses dessa halvt avklädda kroppar. Den nakna 
kvinnokroppen avbildad i naturen är som tidigare nämnts vanligt förekommande i 
konsthistorien och också något man som betraktare är van att se i konstsammanhang. 
Dessa kroppar som är halvt  avklädda blir istället mer avvikande och onaturliga. Samma 
sak gäller synen på den nakna kvinnokroppen som lustfylld i naturen under solsken, 
men vad gör hon där när det är mörkt?

Att von Hausswolff väljer att dölja alla kropparnas ansikten anspelar också på ett 
traditionellt  grepp i konsthistorien. Att förneka någon sin blick, att avhumanisera, har 
historiskt sett fungerat  som ett sätt att avväpna kvinnor och göra dem ofarliga för 
betraktaren.30 Genom att kvinnorna i fotografierna blir anonyma kroppar, blir de ingen 
och samtidigt blir de alla. Först vågar betraktaren se på bilderna eftersom kroppen enligt 
vad vi lärt oss är harmlös, men frågan är om von Hausswolff kan styra blicken hos 
betraktaren i sina fotografier. Den skapande intentionen är underordnad de normer och 
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strukturer som finns kring representation av kön, samtidigt som bilderna i ett större 
perspektiv blir del av ett annat sätt att visuellt representera kvinnan. 

Det finns andra aspekter i Tillbaka till naturen än de feministiska. Fotografierna talar 
om existentiella frågor som liv och död. De nakna livlösa kropparna liggandes i naturen 
blir både en påminnelse om livets förgänglighet  och det naturliga kretsloppet. Det finns 
en dualism i bildernas tematik - von Hausswolff vill ändra synen på kvinnor som ett 
med naturen, samtidigt som hon också synliggör människans nedbrytning efter döden 
och visar att människan i allra högsta grad är ett med naturen.

Seriens titel är också intressant att studera både utifrån ett intermedialt  och semiotiskt 
perspektiv. Titeln fungerar som en förankring och ger bilderna ytterligare en dimension 
av mening. Uppfordringen Tillbaka till naturen har kommit att  förknippas med filosofen 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), trots att  det inte var något han själv skrev. Den 
sammanfattar hans tankar kring naturen som det lyckligaste tillståndet som gick emot 
samtida upplysningsfilosofer som hävdade att  vetenskapen gjorde människan lyckligare. 
Konstkritikern Anders Olofsson har iakttagit  hur von Hausswolff val att döpa serien till 
Tillbaka till naturen slår hål på myten om det sköna fria livet i ett med naturen och visar 
att  även detta rum präglas av maktbalansen mellan kön.31 Titeln konnoterar också både 
till romantikens naturvurm och svensk nationalromantik kring sekelskiftet  1900. von 
Hausswolff spelar återigen på den nationalistiska synen på det svenska landskapets 
naturlighet. 

Allt detta ställer höga krav på betraktarens bildkompetens. För att  förstå von 
Hausswolffs bilder krävs kunskap om det feministiska bildspråket och man måste ha 
både konsthistoriska och idéhistoriska referenser. Det väcker också frågan om 
avsändarens betydelse. Aspekter som Eriksson och Göthlund tar upp kring genre, vem 
betraktaren är och vilken kontext bilden förekommer är alla parametrar som spelar in 
när vi studerar de nakna kvinnokropparna.32
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Jenny Källman - Surveillance (2008-2012)

Denotation
Jenny Källmans serie Surveillance består av 37 fotografier och visades första gången på 
galleri Crystal i Stockholm 2012. Projektet är även publicerat  som bok och det  är 
bilderna från den som analyseras i uppsatsen.33  Boken är uppdelad i fyra olika delar 
varav tre består av Källmans fotografier och den sista av text; dels ett samtal mellan 
henne och konstkritikern Jeff Rian och dels en essä av filmvetaren Malin Wahlberg.

Den första delen består av nitton svartvita fotografier som alla utom en innehåller någon 
form av mänsklig närvaro. I bilderna gestaltas unga flickor i olika åldrar antingen i 
grupp eller enskilt och i både utomhus- och inomhusmiljöer. 

Många av bilderna representerar unga flickor i den nordiska naturen. I bild 5 tornar flera 
nakna trädstammar upp sig i en lövskog med snötäckt mark. I bakgrunden anas 
byggnader och ovanför formar solen en stor vit  rund fläck. Centrerat  i bilden finns en 
grupp med fyra flickor. Tre av dem sitter ner medan en ligger på marken. Tillsammans 
bildar de en klunga. Flickornas gestalter är mörka som trädstammarnas. Ytterligare en 
person syns längre bak i bilden med ryggen vänd mot betraktaren.

Bild 6 visar upp en grupp  på tre flickor i en björkskog. Två av dem sitter på huk och 
tittar mot den tredje som står, centrerad i bild. Hon har en pinne i handen och tittar nedåt 
på de sittande flickorna. Ljuset faller på den stående flickan och på båda sidorna av 
kroppen omringas hon av två björkstammar. 

I bild 7 sträcker en lång strand ut sig. Horisonten befinner sig i bildens mitt och 
markeras av en mörk skog. Ovanför syns en molnfri himmel. Centrerat i bild springer 
en naken flicka bort från betraktaren. Hon har långt  mörkt hår i en fläta. Hennes rumpa 
är blekare än den övriga huden. 

En del av scenerna utspelar sig inomhus. I bild 8 står en ung kvinna med ryggen mot ett 
fönster som omges av vita spetsgardiner. Ansiktet täcks av en vit  skönhetsmask. 
Överkroppen är bar men ena bröstet täcks av den unga kvinnans långa hår. Brösten är 
blekare än resten av huden. Buken täcks av trosor eller någon form av klädesplagg och 
benen beskärs av bildens inramning. I bildens förgrund finns något oskarpt  som inte går 
att uttyda vad det är men som täcker hennes könsorgan. 
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I bild 9 ligger tre unga kvinnor på golvet med huvudena emot varandra. Bilden är tagen  
ovanifrån så betraktaren tittar ner på dem. Halva bilden är helt svart och skär av en av 
flickorna i mitten så bara halva hennes ansikte är synligt. Ingen av flickornas blickar 
möter kameran utan alla tittar bort åt olika håll. En av flickornas överkropp syns och 
täcks av ett  vitt linne. Under linnet kan man ana svarta band. Flickan i mitten har mer 
svart smink runt ögonen och örhängen. Långt mörkt hår väller runt alla tre flickornas 
huvuden.

Den andra delen i boken är den kortaste och består av sju svartvita fotografier. Av dessa 
är alla utom ett fotografi taget inomhus och i alla syns vad vi identifierar som flickor. I 
alla bilder finns även någon form av vätska med.

Den första bilden i delen är bild 10 där en flicka ligger på ett mörkt golv och stirrar upp 
mot en hand som hålls upp ovanför hennes ansikte. På överkroppen har hon en 
skrynklig vit  t-shirt och bilden beskärs precis vid bröstens nederkant. Bredvid henne 
sitter en annan person vars enda kroppsdelar som syns är ena knät och den arm sträcks 
in ovanför flickan på golvet. Från handens fingertoppar hänger droppar och bakom den 
liggande flickans huvud syns också blöta fläckar på golvet. 

Bild 11 är tagen ovanifrån på ett mörkt golv med en större pöl vätska centrerat i 
fotografiet. Golvet är flammigt och har repor. I pölens spegling ser vi en mörk siluett av 
en flickas överkropp. I bildens övre vänstra hörn syns en skugga som liknar siluetten i 
pölen. 

Den tredje delen består av elva bilder men skiljer sig från dem två tidigare delarna då 
den består av färgfotografier. Dem flesta scenerna utspelar sig utomhus, utom två som 
är inomhus. Alla bilderna innehåller människor som i alla fall utom ett kan identifieras 
som flickor. 

I bild 12 befinner sig fem unga kvinnor och en hund i en solig glänta. Marken är täckt 
av röda, gula och orangea löv och de tre träden som omger dem går i samma färgskala. I 
bakgrunden kan man ana grönare träd och även ett bostadshus. I mitten av fotografiet 
bildar tre av flickorna en cirkel. Två av dem står på knä, vända mot betraktaren men 
tittandes ner mot den tredje som halvligger bakåtlutad på marken. Från de knästående 
flickornas munnar kommer rök. En bit bort, till höger i bild, står de två andra flickorna. 
Den ena flickan håller en hund i ett  koppel och hennes ansikte täcks av ett lövträd. Den 
andra tittar bort mot klungan i mitten. De båda flickornas kroppar bildar långa skuggor. 
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En strandkant omringad av lövskog där två flickor ligger utsträckta är scenen som 
utspelar sig i bild 13. Vid vattenbrynet växer gräs och i bildens högerkant syns lite 
klippor. Vattnet har en brun ton och det gröna gräset speglas också in vattnet. De unga 
kvinnokropparna ligger direkt mot sanden och man kan se att den ena bär en blå bikini.  
Den andra överkroppen täcks av sina egna ben på grund av kamerans låga vinkel, 
armarna är sträckta ut från kroppen och ansiktet syns inte. Runt flickorna ligger röda 
föremål av olika storlekar utspridda. Den omringande skogen skuggar en stor del av 
bilden men flickorna är upplysta av solen. 

Den sista bilden i den tredje delen, bild 14, är tagen inomhus och föreställer en ung 
kvinnas överkropp mot en ljus bakgrund. Bildens ram beskär armarna vid armbågarna 
och det mörka håret är längre än bildutrymmet ger. På sig har hon en ljusgrå långärmad 
tröja och hon är vänd mot kameran. Läpparna har rött läppstift och de blå ögonen tittar 
rakt mot betraktaren. Bakom flickan sitter två röda rektanglar på väggen. Föremålen är 
oskarpa och det är svårt att identifiera vad de föreställer.

Konnotation
I den första delen är alla miljöer anonyma, det är omöjligt att fastställa var dessa unga 
kvinnokroppar befinner sig, men ändå ter de sig bekanta. Det  konnoterar till skogen 
bakom huset jag själv lekte som barn, stranden min familj alltid brukade åka till på 
somrarna eller det knarrande trägolvet som jag låg på hemma hos mina kompisar som 
bodde i villa. Även de unga flickorna i bilderna förblir anonyma, kanske för att  de alla 
liknar varandra i någon mån och flyter samman, eller kanske för att de bara figurerar i 
några bilder för att sedan bytas ut mot nya ansikten. I det  som inte är någon men som 
ändå känns bekant kan man se sig själv i fotografierna.

Källmans serie Surveillance belyser det komplexa i unga flickors vänskapsrelationer. 
Eriksson och Göthlund pekar på att kvinnor tidigt lär sig att kvinnlighet är att vara 
betraktad och att det är något eftersträvansvärt.34 Kroppen förändras, man blir medveten 
om ”kravet” på att  vara vacker och att bli beskådad av män. De skillnader mellan könen 
man formats in att leva efter går från lek till verklighet. Den osäkerhet det bidrar till 
visualiseras i Surveillance genom kropparnas interaktion med varandra, deras gester och 
poser; en ångest och en ensamhet förkroppsligas. 

I bilderna syns både en inre och en yttre kamp. Den yttre kampen illustreras i bild 5. En 
formation av vinterklädda kroppar smälter samman med varandra och vad som kanske 
först ser ut som en lek i snön ifrågasätts snabbt. Varför ligger en person på marken och 
är ansiktet vänt ner i snön? Även i bild 6 visar en maktkamp  mellan personerna; två som 
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hukar för flickan som står upp och tittar ner på dem. Hon är centrerad i bilden och 
upplyst av ljuset. I handen håller hon en pinne som för tankarna till en piska eller en 
spira, båda tecken för makt. I bild 12 gör sig samma tematik närvarande och frågor om 
grupperingarna, dem allvarliga blickarna och de hotfulla poserna lämnas obesvarade. 

Den inre kampen gör sig tydlig i bild 8. Den unga kvinnan är ensam i bild och hennes 
blick ger intrycket av att hennes tankar är någon annanstans. Hon är fri i sin avklädda 
kropp och hennes hållning ger inga tecken på att vara obekväm eller vilja skyla sig. I 
bilden syns samtidigt flera tecken på det kvinnliga ”fångenskapet” som Rossi betonar.35 
Ansiktsmasken som konnoterar till en ständig strävan för kvinnor att vara vackra, de 
bleka brösten som ger antydningar att de är en kroppsdelar som egentligen borde vara 
täckta och ihop med den vita spetsgardinen för associationerna till den oskuldsfulla 
kvinnan. De bleka brösten och den i övrigt mörka huden kan också avkodas som ett 
indexikalt tecken för att flickan har solat vilket återigen konnoterar till kvinnors strävan 
efter skönhet. Kanske kan man även se en dialog med Christer Strömholms kända 
porträtt av en vitpudrad spansk dam. 

Östlind tar upp de rituella referenserna i den andra delen i Surveillance.36 I bild 10 och 
bild 11 konnoterar motiven någon form av ritual. Kropparnas rörelserna framstår som 
noga uttänkta och en tystnad vilar över bilderna. Scenerna befinner sig i gränslandet 
mellan lek och allvar, mellan att vara barn och vuxen. Här gör sig även Källmans 
cinematiska referenser närvarande.37  Varje bild berättar en historia men är samtidigt 
fragment som tillsammans bildar en större mening. I fotografierna ser vi utformningen 
av flickornas identiteter förkroppsligad i en rit.  Tillsammans konstruerar och formar de 
det egna jaget skyddade fysiskt av rummets väggar, men kan man som ung kvinna 
någonsin skyddas från den manliga blicken? I Källmans bilder är den ständigt 
närvarande även genom flickornas blickar mot varandra.

Bild 11 konnoterar till myten om Narcissus som blev kär i sin egen spegelbild när han 
såg den i en vattenpöl, ett motiv som återfinns i bland annat barockkonstnären 
Caravaggios (1571-1610) målning Narcissus. Spegelbilden blir ett ikoniskt tecken för 
flickan på bilden men samtidigt ett  symboliskt tecken för fåfänga. Återigen gestaltas 
strävan efter skönhet och den besatthet av det yttre som finns i samhället. I myten 
avisade Narcissus nymfen Echo och dömdes då av Afrodite till att bli kär i sig själv.38 
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Symboliken i myten konnoterar hur den unga flickan växer upp och blir dömd av 
samhällets normer till att sträva efter att vara ”vacker”, och sin tur tillfredsställa den 
manliga betraktaren. 

Bildseriens titel Surveillance betyder övervakning och förankrar tolkningen av bildens 
mening. Titeln konnoterar obehag, vem är det som övervakar? Kanske syftar den på 
kameran och fotografens blick. Det finns någon form av likhet med övervaknings-
kameror i vissa av Källmans fotografier, distansen till de avbildade kropparna och att 
blicken aldrig möter linsen, som om personerna är omedvetna om dess existens. 
Samtidigt förs associationerna till det  ständigt övervakande manliga blicken. Även i det 
ensamma rummet finns den närvarande som en ständig påminnelse, och inte minst hos 
en ung kvinna som försöker skapa sin identitet.

I bild 13 där två kroppar ligger på en solkig strandkant syns referenser till von 
Hausswolffs verk i serien Tillbaka till naturen. Avklädda kroppar som ligger livlösa på 
marken ute i naturen som vi känner igen som den nordiska. Kropparnas positionering i 
bilden med fötterna mot kameran och ansiktena bort i bild så det mer eller mindre döljs 
av den egna kroppen påminner också om von Hausswolffs motiv. De unga tjejerna ska 
nog inte föreställa döda men de sträcker ut sig som passiva objekt. Är de medvetna om 
att någon betraktar dem? Tjejerna gör det som de lärt sig göra, ligga stilla i solen och bli 
bruna. Runt omkring kropparna ligger röda bitar av något som ser ut att ha tillhört 
plastleksaker som man leker med på stranden när man är liten. Nu är de sönderslagna 
och ligger övergivna som ett minne från barndomen man inte längre vill tillhöra.

Det är inte bara den övervakande unga kvinnan som gestaltas i bilderna utan i bild 7 
finns en naivitet och frihet långt bortom den manliga blicken. Flickan som springer 
längs den långa stranden är aktiv och hon verkar obrydd av sin nakenhet. Hon rör sig 
bort från kameran och den bevakande blicken. Ovanför henne är himlen tom och bilden 
är luftig. Även om flickan är liten i bilden så ger det snarare intrycket att  hon har plats 
att röra sig än att hon framstår som liten och obetydlig. 

I bild 9 finns också en annan känsla som inte konnoterar utsatthet. De tre tjejerna som 
ligger med huvudena ihop delar någonting där på golvet. Kanske berättar de saker för 
varandra eller kanske delar de en tystnad. Det finns en tillit mellan dem illustrerat i det 
sammanflätade håret, som om de tillsammans försöker stå emot det svarta mörkret i 
andra halvan av bilden. Det är glimtar som dessa som i kontrast med det svåra gör att 
bilderna i Surveillance tillsammans upplevs vara äkta, trots fiktionen. Dubbelheten, 
frihet och gemenskap på samma gång som ångest och ensamhet, skapar en trovärdighet. 
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I den sista bilden i serien, bild 14, får vi återigen möta den inre kampen hos en av de 
unga flickorna i Surveillance. För första gången får man möta blicken hos personen på 
bilden. Flickan stirrar in i kameran men är hon där? Ögonen tittar framåt men samtidigt 
får man inte alls möta henne. Kanske får vi aldrig riktigt vara något annat än betraktare i 
Källmans verk. För även om de unga kvinnorna i bilderna utstrålar osäkerhet och 
genomgår både fysiska och psykiska strider har de ett överläge mot betraktaren som 
fryses ut. Det är något som har beskrivits som mystiken i Källmans bilder.39  Ur en 
annan synvinkel kan det också ses som makten i dem; makten över vem som får vara 
med. Många av de tecken som är verktyg i fotografiernas berättande är kvinnligt kodade 
och med dem stängs den manliga blicken ute ur bilderna.

 21

39 Magnus af Petersens, Golden Sunset, Moderna museet, http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/
golden-sunset/ (2017-04-26).



Julia Peirone - Twisted Cherry (2016)

Denotation
Bildserien Twisted Cherry är Julia Peirones senaste projekt och består av sex fotografier 
tagna i studiomiljö. Fotografierna gestaltar olika unga kvinnor. Alla bilderna är tagna 
med en mörkgrå bakgrund i ett mjukt redovisande ljus. Flickorna sitter eller står 
framåtlutade och skulle hamna utan för bildramen ifall de skulle resa sig upp, eftersom 
bilderna är så hårt beskurna. Bakgrundsfonden är mer eller mindre smutsig på alla 
bilder och i vissa fall har den även gått sönder. 

I bild 15 står en ung kvinna framåtlutad med ryggen vänd mot betraktaren. Hennes 
lockiga mörkblonda hår skymmer ansiktet och vid hårfästet  syns en mörkare färgton. På 
överdelen bär hon en beige t-shirt som skrynklat sig mot kroppen. Flickan har även på 
sig en kjol som åkt upp och rynkat  sig så man ser nederkanten av trosorna och rumpan. 
Benen är bara och på lårens baksida syns celluliter. På fötterna har hon röda skor med 
tjock träklack och smalt spänne runt ankeln. Den ena foten har trampat snett så klacken 
böjt sig och skon hamnat på sidan av foten. Hennes armar är riktade rakt ned och 
fingrarna spretar utåt. Bakom henne syns en stor mörk skugga. 

Bild 16 gestaltar en ung kvinna i en halvt sittande pose. Hennes blonda hår täcker 
ansiktet. Hon har på sig en vit kortärmad överdel och korta avklippta ljusblå shorts. Den 
ena handen tar stöd mot marken och har mintgrönt nagellack. Fötterna bär guldfärgade 
klackskor med smala remmar och öppen tå.

Nästa fotografi i serien, bild 17, föreställer en ung kvinna med mörkt lockigt  långt hår 
som står på knä i en svart kort  vid kjol och ett ljusrosa skrynkligt linne. Benen är bara 
och på fötterna har hon svarta skor med tjock hög klack och täckta tår. Runt ankeln 
sitter ett  smalare spänne. Den ena armen håller hon upp mot sin kind så att handen 
täcker nederdelen av ansiktet. Den andra armen hänger rakt ner. På ögonlocken syns en 
sliverglittrig ögonskugga och ögonfransarna täcks av mycket mascara.

I bild 18 sitter en mörkhårig ung kvinna ned i profil med armarna som tar stöd bakom 
ryggen. På den en armen syns en tatuering i form av en linje. Benen är böjda med knäna 
upp så att de möter det framåtböjda huvudet. Det mörka glansiga håret väller framåt ned 
över benen. I örat som syns sitter ett pärlörhänge. På kroppen bär flickan ett blåmelerat 
stort linne och ett par tighta vita shorts med fransig kant. På fötterna har hon röda 
spetsiga klackskor med smal ankelrem. 
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Bild 19 föreställer en ung kvinna sittandes på huk med ena knät i marken. Hennes 
nyckelben är framträdande. Hon är vänd mot betraktaren. Ena handen tar stöd i golvet 
medan den andra är oskarp, fångad i en rörelse framför kroppen. Hennes naglar har vita 
toppar. Ansiktet täcks av flickans långa bruna lockiga hår. På kroppen har hon ett vitt 
linne med smala band och avklippa korta jeansshorts som fransat sig i nedkant. Hon bär 
ett  armband och två kedjor kring halsen och på den ena hänger ett kors. På fötterna bär 
hon tunna silversandaler och tånaglarna har orange nagellack. 

Den sista bilden i serien, bild 20, avbildar återigen en ung kvinna sittandes på den grå 
bakgrundsfonden. Ena benet är riktat framåt så man ser undersidan av henne svarta 
kilklackskor. Det andra benet är böjt snett bakåt. Kroppen är vänd mot betraktaren men 
ansiktet täcks av flickans långa blonda hår så när som på en smal glipa vid näsan och 
pannan. Den ena armen tar stöd i marken medan den andra befinner sig precis ovanför 
marken. Naglarna har mörklila nagellack och runt handleden hänger en smal silver-
kedja. Hon bär en vit klänning som åkt upp så att hennes spetstrosor syns. 

Konnotation  
De sex fotografierna i Twisted Cherry gestaltar alla unga kvinnor i vad som ser ut att 
vara bilderna mellan de egentliga bilderna som var menade att ta. De föreställer kroppar 
i obekväma poser som i verkligheten kanske bara varat en sekund men av kameran 
blivit frysta till en evighet. I bild 15, 16, 19 och 20 ser flickorna ut att vara mitt i ett fall. 
Kropparna är okontrollerade, musklerna stramar och klackarna sitter snett på fötterna. 
Fallet symboliserar misslyckande. Fotografierna konnoterar till mytologin om Ikaros 
fall som är ett  vanligt motiv inom konsten. Ikaros får vingar av vax från sin far för att 
kunna fly undan kung Minos, men varnas att flyga för nära solen eftersom vingarna då 
skulle smälta. Han lyssnade inte på de varnande orden utan flög för högt och föll sedan 
ner i havet i och dog.40  Myten förknippas också med hybris vilket kanske är hårt att 
anklaga de unga kvinnorna för då de egentligen bara vill leva upp till det kvinnoidealet  
som samhället förväntar sig av dem. Det finns ändå beröringspunkter i myten om Ikaros 
och med de unga kvinnorna i Peirones bilder; det naiva hos en tonåring och viljan att 
bryta sig loss. 

Serien Twisted Cherry har visuella likheter med det klassiska studiofotografiet, men de 
unga kvinnorna på bilderna befinner sig i konstiga poser som sätter bilderna i ett annat 
ljus. Fotografierna skulle kunna läsas som de misslyckade bilderna man inte valde ifrån 
en fotografering men här är de faktiskt tvärtom; de är utvalda. Det finns även andra 
tecken som tyder på att  bilderna skulle vara amatörmässiga försök till någon form av 
modebilder. Den smutsiga och trasiga fonden, den ojämna och mediokra ljussättningen, 
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kläderna på de unga kvinnorna är alla tecken som pekar på ett  oprofessionellt försök att 
fotografera modebilder. Eriksson och Göthlund för resonemang kring hur kontexten 
bilder visas i är avgörande för tolkningen av visuella representationer.41 Peirones bilder  
visas i en konstkontext och det framkommer väldigt tydligt hur sammanhanget blir 
minst lika viktigt som bilderna i sig.

I bilderna finns referenser till samtida fenomen som modell-för-en-dag-bilder och  
misslyckade catwalkvisningar vilket  gör sändarkontexten viktig. Vad skiljer dessa bilder 
från andra misslyckade bilder? Precis som i von Hausswolffs fotografier ställs det krav 
på betraktarens referensramar kring det konstnärliga sammanhanget och vem 
avsändaren är. I en annan kontext hade bilderna bläddrats förbi som misslyckade, 
kanske hade man stannat  upp  för att skratta åt flickorna för att sedan gå vidare med 
andra bilder som fortsätter bygga på traditionen av de normer för hur en kvinna ska se 
ut och hur hon ska vara. Rossi diskuterar hur konstnärer genom att vända sig emot de 
sociala och kulturella strukturerna kan förskjuta blicken och det gör Peirone när hon 
lyfter fram det som inte ”ska” ses.42  I bild 15 ser vi till exempel den unga kvinnans 
celluliter på baksidan av låren, den kjolen tighta som åkt upp  och avslöjar den 
obekväma valken som bildas vid troskanten, och snedtrampet som får de höga skorna 
att  framstå som clownskor snarare än sexiga klackar. Det är tydligt att  dessa tecken som 
brukar stå för det sexuella med kvinnan enligt den manliga blicken; långa ben, korta 
kjolar, höga klackar, här blir löjliga. Viktigt att observera dock är det inte är den unga 
kvinnan som är löjlig utan alla dessa onaturliga saker kvinnor ”ska” göra och ha på sig. 
Peirones bilder föreställer unga kvinnor av kött  och blod och inte de idealiserande bilder 
som samhället flödar över av. 

Twisted Cherry konnoterar också den klassiska bilden av den manliga fotografen som 
vill fotografera unga flickor och den unga flickan som så gärna vill bli utvald och 
avbildad. Det finns likheter i tematiken med Källmans bilder som föreställer den unga 
kvinnan som utvecklar sin identitet och befinner sig i gränslandet mellan att vara barn 
och att vara vuxen. Återigen blir det Eriksson och Göthlund tar upp relevant kring hur 
flickor tidigt i livet  blir medvetna om att kvinnlighet är att  vara ett betraktat objekt och 
att det är något eftersträvansvärt.43 I sårbarheten som finns när unga flickor formar sin 
identitet och hur den utnyttjas finns många likheter med sårbarheten att stå framför en 
kameran, att bli beskådade av kamerans blick, betraktarens blick och kanske främst den 
manliga blicken.
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I verkstitlarna, som är hämtade från cocktailnamn, finns en förankring till någon slags 
lek att  vara vuxen. Flickorna på bilderna ser inte ut att vara gamla nog att köpa drinkar i 
en bar men många tecken tyder på vuxenhet i bilderna: nagellack, smink och klackskor. 
Även här syns den blickförskjutning som Rossi belyser.44  Peirone använder sig av 
attribut och titlar som vanligtvis förknippas med vuxen kvinnlighet och på så sätt 
förlöjligar den manliga blicken. Likt hur Cindy Sherman arbetade i serien Films stills   
på slutet av 1970-talet bidrar bilderna till en nedbrytning av den stereotypa bilden av 
kvinnan men i en samtida tappning. 

Eriksson och Göthlund tar upp hur kvinnor traditionellt sett ramats in och hängts upp  
på väggen för att begränsas till objekt.45 I Twisted Cherry spelar bilderna på traditionen 
men genom att istället föreställa unga kvinnor i en sårbar situation ger de kvinnorna 
makt eftersom de skrämmer den manliga blicken. Det som ramas in och hängs upp bör 
vara något ”vackert” men bilderna i Twisted Cherry visar upp  obekväma unga tjejer som 
försöker leva upp till idealen. I bräckligheten avväpnas betraktaren och de unga 
kvinnorna ges en stolthet.

Peirones spelar på det traditionella greppet som Eriksson och Göthlund tar upp kring 
avhumanisering av kvinnor inom konsten. Som tidigare nämnts har kvinnan 
kontrollerats genom att förnekas sin blick.46  I Twisted Cherry görs flickorna anonyma 
och då också vid första anblick ofarliga för betraktaren genom att de berövas sin blick. 
Rossi talar om nedbrytning av den typiska kvinnobilden genom att  utnyttja det 
traditionella bildspråket.47 Istället för att gå emot rådande bildkonventioner används de i 
fotografierna som verktyg för att nå fram till betraktaren och samtidigt förändra. På 
samma sätt är hårets funktion intressant att  studera i fotografierna. Historiskt har håret 
varit  ett laddat attribut och det långa utsläppta håret ett tecken för det förföriska. De 
unga kvinnorna i Twisted Cherry har alla långt utsläppt hår och konnoterar de 
bildkonventionerna.
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Anna Clarén - Holding (2006)

Denotation
Anna Claréns serie Holding består totalt av 63 bilder varav 22 bilder föreställer vad som 
kan identifieras som unga kvinnor. Projektet publicerades först i bokform 2006 men har 
även visats i utställningar efter det.48 Bilderna har inga separata titlar. 

I bild 21 gestaltas två unga kvinnor ståendes på en mossklädd klippa omgiven av gröna 
träd. Bakom dem syns vatten och ännu längre bort i bakgrunden mer grön natur. 
Ovanför huvudena syns en klar himmel. Solen står lågt och belyser deras kroppar från 
höger. Kvinnokropparna är båda nakna och dem står tätt intill varandra med armarna 
krokade i varandra. Den ena kvinna har rött  hår och den andra blont. Bådas hår är blött 
och ruffsigt. Bildramen beskär kvinnorna precis ovanför knäna. 

Bild 22 föreställer en ung kvinna och en man sittandes på en gräsmatta i badkläder. 
Kvinnan har rött hår och svart bikini. Hennes hud är blek och man kan ana en svart 
tatuering på bröstet. Hon sitter bakåtlutad med armarna som stöd i marken. Mannen har 
brunt hår och skägg. Hans axlar lutar framåt så det bildas valkar på magen. Hans hud är 
också blek och över bröstet syns mörk behåring. På sig har mannen blåa badshorts med 
rött snöre i midjan. Runtomkring de två syns ett par skor och lite kläder utspridda. 
Bilden är tight beskuren så toppen av mannens huvud och kvinnans tår på ena foten 
försvinner. 

En ung flicka som håller en svart hund med bruna tassar i famnen syns i bild 23. Flickan 
står vänd mot betraktaren framför en vitputsad vägg med blicken rakt in i kameran. Hon 
har på sig en ljusblå kjol med vita och blå blommor och en ljusblå t-shirt. På naglarna 
syns lila nagellack.

I bild 24 står två kvinnor bredvid varandra med nakna överkroppar vända med både 
kropp och blick mot kameran. Den ena är ung och den andra gammal. Bilden är 
beskuren vid kvinnornas midja och på sidorna skär bildramen mitt på armarna. Den 
unga kvinnan har blont  hår uppsatt i en tofs och ett  hårspänne i luggen. Den äldre 
kvinnan har permanentat grått hår. Bakom dem båda anas en inomhusmiljö.

Bild 25 gestaltar en ung kvinna sittandes vid ett träbord som står framför ett fönster med 
vita gardiner. Hon är vänd med kroppen och blicken mot kameran. På bordet står en blå 
tom vas, en flaska rosévin, ett halvfullt vinglas, en liten blå skål och en tallrik med mat. 
Kvinnan håller gaffeln i den ena handen och den andra armen hänger längs med 
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kroppens sida. Hennes hår är uppsatt i en fläta och luggen hålls upp med ett hårspänne. 
På kroppen bär hon ett  ljusblått linne med smala band. Utanför fönstret syns natur och 
fasaden av ett trähus. I kanten av fönstret är bilden utfrätt. 

Två hopslingrade ben i en säng med vita lakan är motivet i bild 26. Bilden är beskuren 
så att de unga kvinnornas överkroppar försvinner utanför bildramen men på den ena 
syns topparna av längre lockigt mörkblont hår och nederkanten av ett bröst. Den andra 
kvinnan bär en vit tröja. Båda har på sig vita trosor men benen är bara.

Bild 27 föreställer en ung kvinna som håller fram sina underarmar. Vänsterarmen är full 
av röda ärr, från handleden upp till armvecket. Bilden är beskuren precis ovanför 
brösten. Det enda som mer syns i bilden är kvinnans gröna överdel, resten av bilden är 
helt svart.

Den sista bilden som analyseras i serien Holding gestaltar en ung kvinna som ligger på 
en madrass på golvet i ett mörkt rum. Kvinnan har bar överkropp och täcks till hälften 
av en filt. Ansiktet och det blonda håret  smälter in i kudden. Kroppen ser dubblerad ut 
med två axlar och två bröstvårtor. På golvet runtomkring henne ligger saker utspridda; 
en sko, några tidningar, en tom medicinkarta, sladdar och ytterligare några saker som 
inte går att identifiera. 

Konnotation
Anna Claréns serie Holding skiljer sig från de tidigare bildserierna som analyserats då 
motiven inte bara gestaltar den unga kvinnokroppen. I projektet finns många bilder 
föreställande miljöer, äldre kvinnor, män och barn. Det finns även ett flertal bilder som 
innehåller unga kvinnor och något av de övriga. Här ställs alltså kvinnokroppen i 
förhållande till något annat. 

Ytterligare något som skiljer Holding åt från de övriga bildserierna är att fotografierna 
är av dagbokskaraktär och inte tagna i miljöer som skapats utifrån konstnärens idé. 
Personerna i projektet är generellt från Claréns närhet; familj och vänner. Många av 
bilderna är även självporträtt. 

De två unga kvinnorna som står nakna på en klippa i bild 21 utstrålar en självsäkerhet i 
kropparnas pose. Bilden är delvis ett självporträtt  då den blonda kvinnan föreställer 
Clarén själv. Återigen syns referenser till Anders Zorns badande nakna kvinnor i den 
nordiska naturen. Vad skiljer egentligen dessa målningar ifrån Claréns fotografi? 
Miljöerna och kropparna som illustreras påminner om varandra men det  finns något i 
blicken och posen som är annorlunda. Claréns bild konnoterar styrka. Kvinnorna 
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upplevs inte förtryckta eller åskådade av en manlig blick. Snarare upplevs kvinnornas 
poser och blick som ett utmanande av betraktaren. Rossi diskuterar om att det krävs mer 
än det biologiska könet på konstnären för att avgöra vilken bild som skapas. De 
gällande normer och betraktaren kön och erfarenheter är faktorer som avgör hur bilden 
avläses.49 Att det är en kvinna som tagit fotografiet av de nakna kvinnorna kan alltså 
inte stå som ensam anledning till att bilden är annorlunda än Zorns bilder.

Projektets titel är intressant att  studera utifrån ett semiotiskt perspektiv. Holding är en 
term som används inom psykoterapin och handlar om barns behov av att bli 
omhändertagna och älskade för att kunna känna trygghet i livet när man blir äldre. 
Clarén beskriver det, i sitt  artist statement, som att om man växer upp i en miljö där 
man inte fått kärlek som barn ständigt kommer söka känslan av ”holding” men istället 
ofta hamna i ett destruktivt beteende och uppleva utanförskap.50  Titeln framstår som 
viktig för bildserien då den inte bara existerar i samspel med fotografierna utan även 
ingående förklaras. Betraktaren uppmanas att  avkoda bilderna utifrån texten och dessa 
tecken blir då tillsammans verktyg för hur bilderna skapar mening.

I bild 22 ställs den unga kvinnokroppen i kontrast  till manskroppen. Båda är klädda i 
bara badkläder och sitter i avslappnade poser. Kropparna upplevs naturliga, de har 
behåring, kroppsfett  och är bleka, och är inte de kroppar man vanligtvis stöter på i 
media, reklam eller det bildflöde vi möter i samhället. I avsaknaden av tecken som 
supersmala kroppar, magrutor och gyllenbrun hud formas i projektet  ett rum där andra 
kroppar får ta plats. 

I serien visas även den unga kvinnokroppen upp i kontrast till den äldre kvinnokroppen 
som i bild 24. I likhet med bild 21 så står de med nakna överkroppar vända med blick 
och kropp  mot kameran tätt intill varandra. Även detta fotografi föreställer fotografen 
själv. Kvinnorna får bara vara där, stå rakt upp  och ner, beskådas samtidigt som deras 
blickar beskådar betraktaren. De olika kvinnokropparna bredvid varandra, den unga   
och den gamla, konnoterar tematik som livets förgänglighet och kroppens åldrande. 

I bild 28 gestaltas ytterligare en avklädd ung kvinnokropp  men denna gång ensam i 
bilden. Bilden är mörkare och stökigare än de tidigare. Fotografiets långa exponering 
har skapat surrealistisk effekt som gör att kvinnans ansikte försvinner in i madrassen 
hon ligger på och kroppen är dubblerad. Bilden konnotaterar ångest och hallucinationer. 
Det finns även fler tecken i rummet som förmedlar dessa saker, till exempel den tomma 
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medicinkartan, sladdarna som ligger stökigt runtomkring och madrassen som ligger 
direkt på golvet. Kvinnan visas upp i ett svagt tillstånd men ges en styrka eftersom hon 
inte är kvinnan den manliga blicken vill se, hon blir för verklig. Likaså är svärtan som 
gestaltas i bild 27. Den sönderskurna armen skrämmer den manliga blicken, även om 
kvinnan traditionellt sett anses vara svagare än mannen är hennes syfte att  tillfredsställa 
inte skrämma. 

Den unga kvinnan är ofta representerad av Clarén själv, hon använder sin egen kropp 
som verktyg i sitt berättande. Även om projektet är av en mer dokumentär karaktär är 
ett  självporträtt i någon mån alltid iscensatt. I bild 25 är det tydligt hur Clarén ställt upp 
kameran framför bordet, hon har valt hur hon ska sitta och vad som ska stå på bordet. 
Händelsen, den ensamma middagen vid bordet, ägde säkert rum men bilden blir mer likt 
en iscensättning av händelsen än en dokumentation av den. Det finns även andra bilder 
än självporträtten, till exempel bild 23 där en flicka står kaxigt uppställd med en hund i 
famnen, som konnoterar iscensättning. Bilden är ett uppställt porträtt där flickan poserar 
framför kameran. 

I bild 26 föreställer två ihopslingrade kvinnoben får den unga kvinnans sexualitet stå i 
centrum utan att vara till för den manliga blicken. Kontrollerandet av kvinnlig sexualitet 
är ett återkommande fenomen inom konsten.51 Ofta gestaltas kvinnlig sexualitet för att 
tillfredsställa den manliga betraktaren men här får betraktaren ta del av den sexualitet 
som finns mellan de två kvinnorna bilden. 

I Holding får olika typer av kvinnor ta plats, både i form av ålder, kroppstyp och 
läggning. Kvinnokroppen frigörs i projektet och framträder jämställt med manskroppen, 
lika aktiva. Det är verkliga kvinnokroppar som gestaltas med tecken på åldrande, 
barnafödande, ensamhet, ångest och lycka, inte den tillgängliga och söta bilden av 
kvinnan som förväntas i samhället.  
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Slutdiskussion

I bildserierna används kvinnokroppen på olika sätt  som verktyg i berättandet. I Tillbaka 
till naturen visas kvinnan upp som våldsoffer vilket belyser kvinnors utsatthet både rent 
bildligt för det manliga våldet men också i förlängningen de patriarkala strukturerna i 
samhället. Den stereotypa kvinnobilden som gestaltas i ett misslyckande i Twisted 
Cherry både åskådliggör och förlöjligar de strukturerna som formar bildens och 
seendets konventioner. Surveillance framställer ambivalensen i att växa upp  som ung 
kvinna och de förväntningar som ställs på hur kvinnor bör vara. I Holding visas en 
annan bild av kvinnan som man inte vanligtvis ser i visuella representationer. Här får 
fler kvinnotyper ta plats och en bredare bild gestaltas. Kroppsligheten är central i alla 
bildernas visualisering av problemen kring de ”kvinnobilder” som finns i samhället. 

I Tillbaka till naturen, Surveillance och Holding är miljön central. Den nordiska naturen 
spelar en viktigt roll i hur bilderna skapar mening. Ikoniska tecken som barrskog, 
klipphällar av granit, björkstammar, vassrugg och vattendrag konnoterar det svenska 
landskapet. Det konnoterar i sin tur den nationalromantiska bilden av människan som ett 
med naturen. Då kvinnan traditionellt  förknippats med natur har det rummet socialt och 
kulturellt  tillhört kvinnan. Män har avbildat den nakna kvinnan i den ”rena” naturen för 
att  göra henne ofarlig för den manlige betraktaren. De feministiska aspekterna i 
fotografierna kommer fram i parafrasering av äldre motiv. I Tillbaka till naturen, 
Surveillance och Holding syns referenser till Anders Zorns målningar av badande 
kvinnor. Genom att bygga vidare på traditionen och fortsätta avbilda kvinnan i naturen 
tar de makten över rummet. Bilderna blir på så sätt tillgängliga för betraktaren. Det är 
på många sätt samma motiv och samma rum men blicken förskjuts. Studerar man 
bilderna närmre står det klart att kvinnan inte är ett med naturen utan utsatt  i den. I 
Tillbaka till naturen blir naturen ett rum för det manliga våldet och i Surveillance en 
plats för utfrysning och maktspel bland unga flickor.

Blickens funktion är central i fotografierna, både avsändarens, betraktarens och de unga 
kvinnornas.  I Tillbaka till naturen och Twisted Cherry berövas de unga kvinnorna inte 
bara sin blick utan hela deras ansikten döljs. Även i Surveillance används blicken som 
verktyg i berättandet. Av de 37 bilderna i projektet så får betraktaren bara möta blicken 
från de unga kvinnorna en gång. Med ett traditionellt manligt  kodat sätt att styra 
kvinnan genom hennes blick ifrågasätts problemen kring de stereotypa representationer 
av kvinnor som fortsätter produceras. I Holding skiljer sig de unga kvinnornas blickar åt 
från de andra bildserierna. Istället för att den berövas får den ta plats. De unga 
kvinnorna tittar rakt in i kameran och utmanar betraktaren. Frågan är ändå hur mycket 
man egentligen kan man styra betraktarens blick. De normer och strukturer som styr hur 
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kön representeras visuellt är överordnad skaparens intention. Samtidigt blir bilderna i ett 
större perspektiv en del av ett annat sätt att visuellt representera kvinnor.

De feministiska aspekterna i bilderna gör sig också tydliga i visualiseringen av ”kraven” 
på hur kvinnor ska vara och hur kvinnor ska se ut. I Surveillance belyses den komplexa 
vänskapsrelationen mellan unga flickor som krockar med de förväntningar som ställs på 
dem. I Twisted Cherry är samma tematik närvarande i de unga kvinnornas misslyckade 
strävan efter bekräftelse hos betraktaren. Genom att i bilderna lyfta fram det som inte 
”ska” ses på en kvinna som celluliter eller fettvalkar vänder de sig emot de sociala och 
kulturella strukturerna. I bildserierna gestaltas det faktum att kvinnor tidigt lär sig att 
kvinnlighet innebär att bli betraktade och att det är något eftersträvansvärt. Samhällets 
förväntningar på kvinnor framstår som löjliga när de unga kvinnorna försöker möta 
dessa krav i bilderna. Genom att upprepa traditionella bilder av kvinnor med en 
förskjutning åskådliggörs hur representationer av kvinnor inte är samma sak som 
verkliga kvinnor. 

Två andra avseenden som är intressanta att diskutera i förhållande till bildserierna ur ett 
genusperspektiv är avsändarens betydelse och betraktarens kompetens. Det krävs mer 
än det biologiska könet på konstnären för att avgöra vad en bild berättar då tolkningen 
grundar dels på de konventionella könsrollerna och dels på betraktarens kön och 
erfarenheter. Att bilderna är skapade av kvinnliga fotografer är dock fortfarande 
relevant. Konstnärerna fyller verken med betydelse utifrån de normer som finns i 
samhället, även om konstnärer mer eller mindre aktivt vill bryta mot de strukturer som 
finns är de fortfarande en del av systemet. För att  kunna avkoda bilderna i Tillbaka till 
naturen, Surveillance, Twisted Cherry och Holding ställs också höga krav på 
betraktaren. Det krävs både en utvecklad bildkompetens med konsthistoriska och 
idéhistoriska referenser samt kunskap om feministiskt bildspråk. Vem betraktaren är och 
vilka kunskaper hen har styr vilka tecken som avläses och vilka konnotationer som 
bilderna ger. 

Något som skulle kunna tas upp som en eventuell brist  i uppsatsen är urvalet av 
konstnärer och verk i förhållande till dess representativitet för den samtida svenska 
konstfotografin. Analysen bygger på fyra olika bildserier, alla av kvinnor, vilket kan 
tyckas snävt när man diskuterar ett så pass brett begrepp som samtida svensk 
konstfotografi. Jag ser dock en trend av fler kvinnliga konstnärer på den svenska 
konstscenen som arbetar med kameran som verktyg. Annika von Hausswolff, Anna 
Clarén, Jenny Källman och Julia Peirone är tydliga exempel på det fenomenet och jag 
anser därför att det är representativa för den samtida konstfotografin i Sverige. 
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