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1. Inledning och frågeställning  
”Strike a pose,  

Strike a pose 

(Vogue, vogue, vogue) 

(Vogue, vogue, vogue) 

Come on, vogue 

Let your body move to the music (move to the music) 

Hey, hey, hey 

Come on, vogue 

Let your body go with the flow (go with the flow) 

You know you can do it”  1

Många känner till den populära låten ”Vogue” som har gjorts av den berömda artisten Ma-

donna. Madonna sjunger ”Strike a pose”  i låten ”Vogue” vilket sammanfattar vogues centrala 

idé. Vogue är en dansform som går hand i hand med HBTQ-kulturen och det knyts ihop med 

drag balls och dragqueens. Inom drag balls och dragging består rörelserna mest av vogues rö-

relser.  

     Den här uppsatsen handlar om dans, särskilt dansformen vogue, och hur den kan bli ett ut-

tryck för identitet. Jag vill ta reda på följande frågan; På vad sätt kan vogue vara ett uttryck 

för identitet. Jag vill också undersöka om det finns ett samband mellan vogues dansarna och 

dragqueens.  

 1.2. Tidigare forskning och litteratur  

Jag använder en tidigare forskning. Den heter The Vogue of Life: Fashion Culture, Identity, 

and the Dance of Survival in the Gay BalIs av Tara Susman.  Forskningen handlar om vogu2 -

”Vogue” av artisten Madonna, den 20 mars 1990. Låtskrivare: Madonna Ciccone / Shep Pettibone. 1

Text till Vogue © Warner/Chappell Music, Inc

 I Columbias Universitetet i 2000. 2
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ing inom ”gay ballroom” scener och vogues historia. Det handlar också om mode, utseenden 

och vad vogue utrycker för identitet, genus och sexualitet.  

Böckerna: 

 HBTQ spelar roll, Tiina Rosenberg, som handlar om de konstnärliga och identi-

tetspolitiska insatserna inom den moderna svenska scenkonsten.  

When men dance, Jennifer Fisher och Anthony Shay, handlar om manliga dansstereotyper och 

om dans som en hobby som kvinnor främst utövar. Boken tar även upp genusfrågor.  

Dance Discourses: Keywords in Dance Research, Susanne Franco och Mariana Nordea,  

Dance, identity, and identifikation processesin the postcolonial world, Andreé Grau, handlar 

om hur dans och om hur identitet hör ihop i vardagen, samt om dans som en global konst, hur 

politik och etnicitet förknippas med det. 

Voguing and the House Ballroom Scene of New York 1989-92, Chantal Regnault Stuart Baker, 

tar upp vogues historia från dess början tills idag. I boken finns bilder av dansare vilket under-

lättar att förstå dess historia samt dansares intervjuer.  

Feminism, Lena Gemzöe, redogör för feminismens historia och aktuella debatter. I boken dis-

kuterar hon även genus och queerteori, etnicitet och kulturskillnader.  

Vad är queer?, Fanny Ambjörnsson, handlar om frågor som rör lhbtq personer, genus och 

sexualitet.  

Jag har även använt essän Voguing: Examples  of  performance through art, gender och iden-

tity. Essän handlar om vogues historia, genus, identitet och om vogue i Italien idag.  

1.3. Teoretiska perspektiv och begrepp 

Jag har valt att utgå från ett genusperspektiv. Det betyder ordningen mellan kön, en kvinnlig 

och en manlig kön, som har en systematisk karaktär. Det visar sig i alla aspekter av samhälls-

livet.  Det ”innebär dels att man fokuserar på kvinnors och mäns ofta skilda livsvillkor, och 3

dels att man erbjuder vetenskapsteoretiska verktyg för att lyfta fram, beskriva och analysera 

dessa villkor och relationer mellan könen.”  4

Jag utgår också från ett HBTQ- perspektiv vilket kan delas i två teoretiska inriktningar. Det är 

lesbiska- och gaystudier och queerteoretiskt inritade studier. Det finns inte en viss gaykultur 

 Lena Gemöe, Feminism (Bilda förlag, Falun: 2015) 82. 3

 Eva Lindholm, Våra texter ur ett genusperspektiv, (Hela Sverige Organisation: 2015) 3. 4
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som alla hbtq- personer följer ”eftersom dem inte utgör någon enhetlig grupp, etniskt, genus- 

eller klassmässigt.”  5

Begreppsdefinitioner vill jag förklara: 

Genus har inga normer men det är en term som används för att visa på att det som vi upp-

fattar som kvinnligt respektive manligt är kulturella konstruktioner som är föränderliga. Fe-

minister ser att genus är inbyggt i våran sätt att tänka. Man gör motsatspar mellan män och 

kvinnor.  Ett exempel män är starka och kvinnor veka, och män är känslolösa medan kvinnor 

är känsliga.  6

  Dragqueen är en man som skapar ett alter ego genom cross-dressing, ”dragging”. Man 

skapar en berättelse kring sitt alter ego. Alter ego är en karaktär som har ett namn och person-

lighet.  7

HBTQ betyder inte bara att det finns kvinnor och män utan att det är ett paraplybegrepp för 

homosexuella, bisexuella, transpersoner. HBT står för homo- bi- och transsexuella person och 

Q står för en bred skala av queera personer. Queer är en person som definierar inte sin sexua-

litet.   8

Identitet är personens egen uppfattning om sig själv och sina egenskaper. Detta förändras 

under personens livstid. Man känner sig tillhörig en grupp och definierar sig genom den och 

ifrågasätta sig själv ”vem är jag”. Den där gruppen kan vara till exempel en etnisk grupp.  

1.4. Metod och material  

Min studie baseras huvudsakligen på litteratur från böckerna och på webb-baserad informa-

tion. En del baseras på mina observationer under dansföreställningen Bitch Please som jag 

såg den 10 maj i Dansenshus i Stockholm. Jag kommer inte att göra en utförlig analys av 

dansföreställningen före det att jag bestämt ämne för uppsatsen. Därför kommer materialet att 

baseras på mina minnen från dansföreställningen. 

 Tiina Rosenberg, HBTQ spelar roll mellan garderob och kanon (Leopard förslag, Stockholm:2018) 5

20-21. 

 Lena Gemzöe, Feminism ( Bilda Förlag, Stockholm: 2015) 86. 6

Tiina Rosenberg, HBTQ spelar roll mellan garderob och kanon (Leopard förslag, Stockholm:2018) 7

186. 

 Tiina Rosenberg, HBTQ spelar roll mellan garderob och kanon (Leopard förslag, Stockholm: 2018) 8

16-17.  
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 För att skaffa mer information och vetenskap om voguing och dragqueens tittade 

jag på ett avsnitt i RuPaul´s Dragrace säsong fyra på Netflix. RuPaul´s Dragrace handlar hu-

vudsakligen om dragqueens. ”Dragging” innehåller rörelser från vogue och dragqueens an-

vänder dem i sina danser. 

 Eftersom jag inte kunde intervjua så tittade jag på dansarnas Instagramkonton 

för att få en tanke om deras liv som professionella voguers. Varje dansares Instagramkonto 

bestod till största delen av bilder och videor om voguing i träningshall och från tävlingar. 

  

2. Dans och identitet 
2.1. Vogue 

Vogues rötter från slutet av 1950- talet. Vogue kommer ifrån afro- och latin amerikanska 

HBTQ ballroom scener från Harlem i New York. Det fanns så kallade ”houses” var dit  vart 

unga svarta ”gay” män gick för att känna sig trygga. Dessa unga män hade sparkats ut från 

sina hem då deras föräldrar inte accepterade att sonen var gay. Ägarna av houses kallades 

”mother and father” som tog hand om homosexuella ungdomar och beskyddade dem. 

”Houses” kallades också för ”fashion world”  eftersom där anordnades det så kallade drag 9

balls. Det fanns olika kategorier inom ”drag balls” till exempel ”best men and best woman” 

men senare föddes en kategori till. Inom den nya kategorin klädde män sig som kvinnor och 

detta var början till ”dragging” och dragqueens. Inom fyra månader ordnades det en eller två 

stora ”drag balls”. Det fanns en mini ”drag ball” varje söndag, som började kl 03 på morgo-

nen.  ”Drag balls” är som en modevisning eftersom man går på catwalken, man rör sig på 10

samma sätt som en modell och klär sig i moderna kläder. Det spelades också bakgrundsmusik. 

Publiken kunde delta i showerna genom att ropa åt dansare.  Inom dessa ”drag balls” dansade 11

man vogue som har varit och är fortfarande populärt inom HBTQ samhällen. Dansen influe-

rades av modetidningar, särskild av den populära modetidningen Vogue som blev ”Bible of 

 Tara Susman, The Vogue of Life: Fashion Culture, Identity, and the Dance of Survival in the Gay Ba9 -
lIs (Columbia University: 15/4/2000) 122. 

 Stuart Baker, Voguing and the House Ballroom Scene of New York 1989-92 (Soul Jazz Books: 2011) 10

35. 

 Tara Susman, The Vogue of Life: Fashion Culture, Identity, and the Dance of Survival in the Gay 11

BalIs (Columbia University: 15/4/2000) 122. 
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fashion”under 1960- talet i NewYork . Rörelserna är inspirerade av catwalk och modellernas 12

posering och dansens namn är taget från modetidningen.  Vogue tar rörelser från andra dans13 -

former t ex jazz, breakdance, balett och gymnastik.  

 Vogue rörelser består till stor del av posering och catwalk, duckwalk men även 

rörelser som görs på golvet. Alla rörelser är flörtiga och sexiga samt sensuella. Känneteck-

nandet av rörelser är linjer, symmetrin och noggrannheten i formationen och händerna är som 

på Egyptens hieroglyfer. Med händer, handleder och armar vill man skapa illusion.  

 Det finns två stilar inom vogue, Old way och New way, vilka delas upp i fem 

kategorier. Dessa kategorier är: femme queer performance, butch queer performance, butch 

queer face performance, butch queer pop, dip and spin och butch queer performance with 

gymnastics. De första fyra kategorierna tillhör old way stilen och den sista kategorin tillhör 

new way stilen. Femme queer performance är elegant vart dansen står i centrum. Butch per-

formances är mer utåtriktade, mer atletisk och mer energisk. Man dansar vanligtvis i hög 

klackande skor men vogue kan dansas i sneakers.  Musiken spelar en viktig roll i voguing, 14

vilket är en modern version av Afrikansk trumma. Musiken är inspirerade av bland annat 

blues, jazz, gospel och funk vilket är kännetecknade för vogues musik numera.   15

 2.2. Identitet 

Först och främst betyder det en människas identitet vilken formas av en mängd olika aspekter. 

 Dessa består av personens namn, familjeförhållanden, födelsedag och så vidare.  16

Kulturen påverkar identiteten som är annorlunda i olika länder. Människan kan tillhöra till 

exempel en idrotts grupp, ett samfund, en politisk rörelse eller/och en grupp av vänner.  17

Människan kan förstärka sin identitet med klädseln, till exempel om människan tycker om att 

 Gabriella Birardi Mazzone och Gioele Peressini Voguing: Examples  of  performance through art, 12

gender och identity (Bolognas Universitetet: i den 3 december 2013) 108. 

 Gabriella Birardi Mazzone och Gioele Peressini Voguing: Examples  of  performance through art, 13

gender och identity (Bolognas Universitetet: i den 3 december 2013) 109.

 Stuart Baker, Voguing and the House Ballroom Scene of New York 1989-92 (Soul Jazz Books: 2011) 14

139. 

 Stuart Baker, Voguing and the House Ballroom Scene of New York 1989-92 (Soul Jazz Books: 2011) 15

141. 

 Susanne Franco, ”Dance Discourses: Keywords in Dance Research”,  Andrée Grau: Dance, identity 16

and identification processes in the postcolinial world (Routledge:2007) 189. 

 S. 191. 17
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läsa japanska tecknade serier kan människan ta inspiration därifrån. Om människan dansar 

hiphopp kan människan klä sig i hiphop kläder. 

 Många saker påverkar identiteten, därför menar det att identitet är något ostabilt. 

Ett exempel är dansaren, modellen och designern Adrian Magnifique. I 1989 åkte han till Pa-

ris för att se designern Thierry Muglers fashionshow. Magnifique hade ingen aning hur man 

dansar vogue förrän han träffade sångaren Malcolm McLaren. Han uppträdde på McLarens 

musikvideo Deep in Vogue och blev intresserad av vogue. Genom vogue träffade han andra 

homosexuella och han hade ingen aning att han en dag själv skulle bli gay eftersom han just 

då hade en flickvän. I långa loppet när han dansade vogue och umgicks med andra gays, upp-

täckte han att han själv tyckte om män. Med hans egna ord ”The gay culture has given so 

much to the world. From ancient times to today. Music, fashion, writing, poerty.”  Han me18 -

nar med detta att gaykultur har mycket att tillföra ”heterokulturen”. 

2.3. Dansföreställningen Bitch Please  

Jag såg dansföreställningen Bitch Please den 11 maj 2019 i Dansenshus i Stockholm. Före-

ställningen dansades av fem dansare, Ida ”Inxi” Holmlund, Venla Miila Katariina Keskinen, 

Adrian Cruz, Katja Rauhala och Silva Poutanen. Tillsammans utgör de nordiska avdelningen 

av House of Prodigy. Föreställningen varade ungefär en timme och det var ett talat parti i bör-

jan. Dansarnas kostymer skilde sig åt eftersom varje dansare hade satt ihop sin egen kostym. 

Alla hade ändå klackskor på sig och varje kostym var avslöjande. Dansarna hade sminkat sig 

på 90-tals stil och håret var rakt. Dansarna dansade både i grupp och solo. De rörde sig på ett 

sensuellt och feminint sätt på scenen, till exempel genom att röra på bröst och rumpa. Dansar-

na särade sina ben mot publiken och satte sig ned  på ett sexigt sätt. Under dansföreställning-

en presenterades vogues olika stilar, bland annat vogue femme, runway, new way, face and 

body. Dessa rörelser var stora och eleganta och de såg olika ut inom varje stil. Till exempel 

dansaren Silva Poutanen använde mycket av vogues new way rörelser på golvet. Medan dan-

saren Adrian Cruz använde rörelser av vogues old way så som catwalk och posering. Dansa-

ren Venla Miila Katariina Keskinen var en mästare i att skapa illusioner med händerna vilket 

tillhör till vogues old way. Varje dansare hade mycket attityd som förmedlade genom dansen 

till åskådaren. Dansarna hade ögonkontakt med publiken och släppte inte blicken under långa 

 Stuart Baker, Voguing and the House Ballroom Scene of New York 1989-92 (Soul Jazz Books: 2011) 18

160-163. 
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stunder. Dansarna poser i sensuella och sexiga positioner och rörde sin kropp. Dansarna tog 

inte mycket kontakt med varandra utan de bara log mot varandra några gånger under dansen. 

Annars var varje dansare i sina roller och fokuserade på dansen och publiken. 

2.4. RuPaul´s dragrace  

Jag tittade på det första avsnitt på Netflix utav RuPaul´s Dragrace, som spelades in 2012. 

RuPaul´s Dragrace är en Amerikanska tv dokusåpa och en tävling för dragqueens. Dragque-

ens tävlar inom olika kategorier för att vinna titeln för Amerikas nästa dragsuperstjärna, peng-

ar och kontrakt med ett kosmetik märke. Domaren och ledaren är RuPaul Andre Charles som 

är mest känd under namnet RuPaul. Han är mest känd för sitt skådespeleri och som dragqueen 

i Amerika.  

 I början av det första avsnittet presenterades varje dragqueen som berättade om 

sitt liv med ”dragging”. Varje dragqueen gick in i rummet i sin dragkostym och i rollen. 

Dragqueenen hade höga klackskor, långa naglar, peruk och mycket smink. Dragqueenen Chad 

Michaels berättade om hans dragging att, ”I really do my best to impersonate her with reality, 

like, you´ll nerver see ”ho! ” I will never do that because she doesn´t do that.”  Dragquee19 20 -

nen William Belli berättade istället om sin karriär, ”I’m a successful dragqueen, and not some 

bitch who has to show for a dollar” och han hann också säga att ”Oh, size 26, damn we got 

some big girls. I hope they don’t have diabetes. I think I’m the skinniets one, YAY!”  Han 21

sade också att ”I´m eating only salad now because I need to stay in shape”   22

 Dragqueenen kallade varandra för ”bitch(es)” eller ”girl(s)” ”she/her” eller ”dar-

ling” även om de inte hade sin kostym på sig. Det första avsnittets tema var zombies, post-

apokalyptiska couture därför var photoshoot temat livet efter jordens undergång.  Efter pho23 -

toshoots bad RuPaul dragqueenen att göra en kostym av återvinningsmaterial. På catwalken 

visade varje dragqueen upp sin fina kostym. Dragqueenen poserade och gjorde vogue rörelser 

med händerna. Efter kostymuppvisningen valde RuPaul ut vinaren och de två sämsta drag-

queenen skulle tävla mot varandra. De två sämsta dragqueen hade misslyckats i avsnittets 

 Man flyttar sitt hår framåt till bakåt med handen på ett sensuellt sätt19

 Chad Michaels, RuPaul´s Dragrace, avsnitt 1, säsong fyra (2012).20

 William Belli, RuPaul´s Dragrace, avsnitt 1, säsong fyra (2012).21

William Belli, RuPaul´s Dragrace, avsnitt 4, säsong fyra (2012).22

 Post-apokalyptiska couture är fiktion efter en stor katastrof t e miljöförstöringen och epidemin.  23
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photoshoots och en av dem måste lämna tävlingen. De båda ska läppsynka  till låten Toxic  24 25

och visa att de ville stanna kvar i tävlingen. Båda dragqueenernas dans innehöll rörelser från 

vogues new way; butch queen performance with gymnastics.  

3. Analys 
Först och främst utvecklades vogue inom gay ballroom scener i ”houses” där dragqueen upp-

stod. Därför är voguing en del av ”dragging” och tvärtom. Man ser likadana rörelser, posering 

och sätt att gå i både dansföreställningen Bitch Please och RuPaul´s Dragrace. Skillnaden 

mellan dragqueen och vogue är den att vogue är en dansform medan drag har många olika 

betydelser. Det betyder dragging, drag-shower, dragqueen och så vidare. Jag kommer att ob-

servera drag som konstform i analysdelen varpå både dansföreställningen och dragrace vill 

uppmuntra åskådaren.  

3.1. Utseende och kläder  

I dansföreställningen Bitch Please hade varje dansare klackskor, tajta byxor och en avslöjande 

överdel, armband, örhängen och halsband. Allt detta är en performance kostym som används 

bara när man uppträder. På samma sätt kan dragkostym vara en performance kostym. Kosty-

merna varieras till varje dansevenemang och dragshow vilket är likadant i båda formerna. 

Professorn Tara Susman  skrev ”clothing transform a person into a fantastical being, and the 

practice of fashion becomes the practice of magic” kostymerna är anpassade till rörelser, an-

siktsuttryck, musik och miljö . I andra dansformer är det viktigt att skapa denna enhet så att 26

åskådaren kan förstå vad dansaren uttrycka med dansen. Dansföreställningen som jag såg, var 

det svårt att uppfatta vad dansarna ville säga med dansen eftersom dansens rörelser och musik 

var annorlunda än till exempel i en balett föreställning. Kostymerna var som sagt tajta och 

avslöjande att dansarna dansade med klackskor. Med dragkostymen vill dragqueen lyfta fram 

sin alter ego personlighet, och sitt sätt att göra ”dragging”. Det bör vara lämpligt för showens 

tema, till exempel post-apokalyptiska couture temat i RuPaul´s Dragrace.  

 Läppsynka (lipsync) man synkroniserar sina läppar med en låt. Man sjunger inte själv utan att låtas 24

att sjunga. 

Låten: Toxic, av Britney Spears, Låtskrivare: Cathy Dennis / Henrik Jonback / Christian Karlsson / 25

Pontus Winnberg, Text till Toxic © Sony/ATV Music Publishing LLC, BMG Rights Management

Tara Susman, The Vogue of Life: Fashion Culture, Identity, and the Dance of Survival in the Gay 26

BalIs (Columbia University: 15/4/2000) 130.
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 Professorn Tara Susman skriver även att”An outfit must be worn well, fitted 

with fashionable complementary accessories, and brought to life by a child  with an ’ovah’  27 28

runway walk”  betyder att varje detalj på dragkostymen måste vara genomtänkt och gjort 29

noggrant för att skaffa  ”ovah” på catwalken. Varje dragqueen åter att sy upp kostymen. Detta 

gäller även vogue. När jag tittar på bilder i boken Voguing and the House Ballroom Scene of 

New York 1989-92, kan jag se att vogues kostymer är färgrika och passande, samtidigt som de 

är avslöjande och personliga. Accessoarer är viktiga för att kostymen ska vara perfekt. I dans-

föreställningen såg dansarnas kostymer ut som de ser bilderna i boken. Kostymerna såg an-

passade ut som kompletterats med accessoarerna som de framkallade ”ovah” på catwalken. 

Tanken i vogue är att röra sig som en modell i photoshoots medan tanken i ”dragging” är att 

vara feminin; att se ut som en kvinna. På bilder i boken Voguing and the House Ballroom 

Scene of New York 1989-92, i RuPaul´s Dragrace och i dansföreställningen Bitch Please, kan 

man se sminkade kvinnor och män, och därför kan det sägas att vogue och dragqueen kan 

vara ett uttryck för identitet. Till exempel dragqueenen Chad Michael har tydligt lagt in botox 

i sina läppar och kinder. Han vill se mer ut som en kvinna för att göra drag på det bästa sättet. 

När jag tittade på dansarna Venla Miila Katariina Keskinens och Katja Rauhalas Instagram-

konto upptäckte jag hur deras utseende och klädsti skiljer från varandra. Rauhalas klädstil är 

mer kvinnlig än Keskinens, Rauhala klär sig i klänningar och klackskor medan Keskinen klär 

sig i byxor och avslöjande överdelar. Keskinen har kort hår istället för Rauhala som har långt 

hår.  

3.2. Beteende och rörelser  

Enligt Tara Susman ”Drag is the clearest example of fashion shaping identity.”  betyder att 30

hur dragmoden kan utrycka dragqueens identitet. Jag upptäckte att när jag tittade på RuPaul´s 

Dragrace att varje dragqueen hade en likadan identitet, feminin. De pratar, rör och beter sig 

som kvinnor även om de inte ser ut som kvinnor utan dragkostymen. Därför tänker andra att 

 Män som bor i ”house” kallas för child.27

 Enligt Urban dictionary betyder ordet att ”something or someone are fabulous”. Det kan också be28 -
tyda ”sassy” 

Tara Susman, The Vogue of Life: Fashion Culture, Identity, and the Dance of Survival in the Gay 29

BalIs (Columbia University: 15/4/2000) 129.

 Tara Susman, The Vogue of Life: Fashion Culture, Identity, and the Dance of Survival in the Gay 30

BalIs (Columbia University: 2000) 133.
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de är homosexuella. När dragqueens har dragkostymer på sig kan det vara svårt att veta ifall 

de är kvinnor eller män. Till exempel dragqueenen William Belli beter och rör sig, även pratar 

som en kvinna när han har dragkostymen på sig. Domarna sade att han har en kvinnlig kropp 

och han såg vacker ut. Utan dragkostymen beter han och rör sig som en kvinna men han pra-

tar inte på samma sätt som när han är klädd i kostymen. Han vill uppnå kvinnligt utseende 

eftersom han sade ”I´m the skinniets one.” Istället säger dragqueenen Chad Michaels att han 

beter sig på samma sätt på eller utan dragkostym eftersom han ser sig som en samma person. 

Michaels pratar och rör på ett kvinnligt sätt när han är på catwalken och han gör det likadant 

på sin fritid. 

 Bequer och Catti argumenterar att ”voguing can make identity heterogeneous 

because it disrupts the possibility for a coherent experientiality.”  betyder att vogues rörelser 31

är mer feminina och sensuella än till exempel rörelser inom hiphopp. Därför kan det sägas att 

vogues manliga dansare är feminina eftersom rörelserna är sådana. Män som dansar klassifi-

ceras som förkvinnligade ”alongside the denigrated famale”.  Ett levande exempel om att 32

”voguing can make identity heterogeneous ” är dansaren, modellen och designern Adrian 

Magnifique som inte visste att han var homosexuell innan började dansa vogue. I RuPaul´s 

Dragrace använde dragqueens vogues rörelser bland annat catwalk, händernas illusion och 

posering. ”As fashion, voguing challenges the stability and unity of identity, or perhaps ena-

bles such shifts to take place”  man kan säga, att genom voguing kan personen börja ifråga33 -

sätta sin sexualitet. Mode är ett uttryck för någons identitet, till exempel ifall personen klär sig 

som en hårdrockare då beter sig oftast personen som en hårdrockare också. På dansarens 

Adrian Cruz Instagramkonto kan jag ser att han klär sig som en man med kvinnliga nyanser, 

till exempel han har lite smink på sig och han bär kvinnliga smycken. Därför kan man påstå 

att voguing har ett feminin uttryck på Cruzs identitet. I RuPaul´s Dragrace kallade dragqueens 

varandra bland annat för ”bitch(es)”, ”she/her” och ”girl(s)”. Detta hänvisar till att dragqueens 

tycker att de är kvinnor och tänker på ett feminint sätt. 

Tara Susman, The Vogue of Life: Fashion Culture, Identity, and the Dance of Survival in the Gay 31

BalIs (Columbia University: 15/4/2000) 134.

 Jennifer Fisher and Anthony Shay, When men dance choreographing masculinities across borders 32

(Oxford university press:2009) 59. 

 Tara Susman, The Vogue of Life: Fashion Culture, Identity, and the Dance of Survival in the Gay 33

BalIs (Columbia University: 2000) 134  
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4. Sammanfattning 

Jag har koncentrerat mig på en dansform, vogue, och dess möjliga uttryck för identitet. Upp-

satsen diskuterar också att finns det likheter mellan voguer och dragning. För att få svaren på 

båda frågorna såg jag dansföreställningen Bitch Please och tittade på några avsnitt i RuPaul´s 

Dragrace säsong fyra. 

 Jag hävdar att vogue kan vara ett uttryck för dansarens identitet eftersom vogu-

ing är en feminin dansform. Vogues rörelser är feminina och sensuella vilket kännetecknar 

vogue. Jag uppmärksammade också att voguing och dragning har likheter även om de inte ens 

är samma sak. Voguing är en dansform medan dragning är en konstform. Inom drag används 

vogues rörelser vilka är feminina och därför kan dessa två förknippas med varandra.  

 Det var svårt att veta exakt hur dansarna identifierade sig och hur stor roll vogue 

hade i deras liv, eftersom jag inte hade möjlighet till att intervjua dem. Därför tittade jag på 

bilder och videor från deras Instagramkonton för att få en inblick in i deras identiteter. Jag tit-

tade inte på dragqueens Instagram eftersom jag inte tyckte att det var nödvändigt. 

 Voguing och ”dragning” har sina rötter i slutet av 1950- talet i Harlem, New 

York så de har sina gemensamheter. Det kan vara till exempel en rörelse eller ett sätt att gå på. 

Tankesättet är likadant i båda formerna, man vill röra sig på ett kvinnligt sätt och uppmuntra 

åskådaren. 

5. Käll- och litteraturförteckning: 

Litteratur källor: 

Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer, Stockholm: Natur&Kultur 2016  

Fisher, Jennifer, Shay, Anthony, When men dance choreoprahing, masculinities, across bor-

der, United States: Oxford university press 2009. 

Franco, Susanne, Nordea, Mariana, Dance Discourses: Keywords in Dance Research, Grau, 

Andreé, Dance, identity, and identification processesin the postcolonial world, Routledge:

2007  

Gemzöe, Lena, Feminism, Stockholm: Bilda förslag 2015  

Regnault, Chantal, Baker, Stuart, Voguing and the House Ballroom Scene of New York 

1989-92, Soul Jazz Books 2011 

Rosenberg, Tiina, HBTQ spelar roll mellan garderob och kanon, Stockholm: Leopard förslag 

2017 

!  13



!14

Internetbaserad material: 

Bäckman, Helen, Västerbottens Region, En handbok i normalkritik och HBTQ, Bella Lawson 

och Richard Ström, HBTQ & Normkritisk kompetens, Region Västerbotten Grafisk form: 

Umeå 2018 

https://www.regionjh.se/download/18.2d303427166652319762e3/1539762715816/En%20-

handbok%20i%20normkritik%20och%20HBTQ%20.pdf 

Lindholm, Lena, Våra texter ur ett genusperspektiv, Hela Sverige Organisation: 2015.   

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Genuslaesning_Hela_Sverige_s-

ka_leva.pdf 

Susman, Tara, The Vogue of Life: Fashion Culture, Identity, and the Dance of Survival in the 

Gay BalIs, Columbia University: 2000 

https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1220&context=disclosure  

Urnan Dictionary: 

Ovah 

https://www.google.se/amp/s/www.urbandictionary.com/

define.php%3fterm=Ovah&amp=true  

Instagramkonto: 
@silvaprodigy https://www.instagram.com/silvaprodigy/?hl=fi 
@adria.n.cruz  https://www.instagram.com/adria.n.cruz/?hl=fi  
@miilakatarina https://www.instagram.com/miilakaarina/?hl=fi 
@katjarauhala https://www.instagram.com/katjarauhala/?hl=fi 
@inximoon https://www.instagram.com/inximoon/?hl=fi 

!  14

https://www.regionjh.se/download/18.2d303427166652319762e3/1539762715816/En%20handbok%20i%20normkritik%20och%20HBTQ%20.pdf
https://www.regionjh.se/download/18.2d303427166652319762e3/1539762715816/En%20handbok%20i%20normkritik%20och%20HBTQ%20.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Genuslaesning_Hela_Sverige_ska_leva.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Genuslaesning_Hela_Sverige_ska_leva.pdf
https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1220&context=disclosure
https://www.google.se/amp/s/www.urbandictionary.com/define.php%3fterm=Ovah&amp=true
https://www.google.se/amp/s/www.urbandictionary.com/define.php%3fterm=Ovah&amp=true
https://www.instagram.com/silvaprodigy/?hl=fi
https://www.instagram.com/adria.n.cruz/?hl=f
https://www.instagram.com/miilakaarina/?hl=fi
https://www.instagram.com/katjarauhala/?hl=fi
https://www.instagram.com/inximoon/?hl=fi

	4. Sammanfattning

