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Abstract:

This essay aims to discuss the visual representations of men wearing high heels 

in contemporary pictures and present several perspectives on the reading of 

such  imagery.  From  a  standpoint  of  high-heeled  shoes  as  being  gendered 

objects, queer- and gendertheories  are used to uncover codes that implement 

gender within the discourse. Together with sociologist perspectives of capital 

value and the possibility  for high-heeled fashion to modify biological body, 

benefits and disadvantages of the discourse are being discussed. Four images 

with different contextual background have been chosen for the analysis, all of 

them  published  in  autumn  2011  and  accessible  to  the  public.  The  chosen 

method of analysis is combining an intuitive reading with semiotics, raising 

signs as: high heeled shoes as markers of manliness, traditional handicraft and 

connotations to the representation of male heels in fashion history as a balance 

to the femininity of the heels, design aspects of the shoes and the way they are 

displayed in the imagery enhancing gender, high-heeled shoes on men used as a 

humorous tool to make a joke on gender differences aswell as to seriously point 

out gender norms in the western society and work as a non sexist political tool. 

Furthermore men incorporating high heels into their wardrobe are presented 

and recognized as performers of a modern fashion conscious masculinity.
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1. INLEDNING

Denna uppsats ämnar att undersöka diskursen om män i högklackade skor genom att studera 

samtida bilder av fenomenet. Genom analyserna och mot bakgrund av tidigare forskning och 

relevanta teorier kommer jag att diskutera hur en allmän uppfattning om fenomenet gör att modet  

med högklackade skor stigmatiseras för män. 

Min åsikt är att det finns normativa föreställningar i västvärldens moderna samhälle om hur en 

manlighet bör gestaltas genom klädval. Den högklackade skon symboliserar en kvinnlighet vilken 

inte är förenlig med den rådande klädnormen därför att vi länkar ihop biologiskt kön med 

föreställningar om hur dessa kön bör klä sig, och vilka rörelsemönster och egenskaper som vi anser 

hänger ihop med detta. Min utgångspunkt är att högklackade skor genom att de frånskildes mannen 

för över 300 år sedan, inte ingår i den samtida bilden av manlighet.

Mitt intresse för ämnet började 2007 då jag skulle göra mitt examensarbete på Beckmans 

Designhögskola. Jag gick modelinjen och hade under åren alternerat mellan att göra dam- och 

herrkollektioner och min skissbok var full av idéer för bägge samt en majoritet skisser på 

högklackade skor och det gjorde det svårt att välja. Efterhand bestämde jag mig för att göra en 

herrkollektion men jag kunde inte släppa tanken på att formge skor, så jag tänkte: varför skulle en 

herrkollektion inte kunna innehålla högklackade skor? Den tanken ledde in mitt arbete på vilka 

gränser som finns för en formgivning av manlighet. Jag har alltid haft ett stort intresse för forskning 

och att kombinera tankar och teori med formgivning. 

Under arbetets gång upptäckte jag att det inte var en enkel sak att få högklackade herrskor 

producerade. Jag fick anlita specialiserade skomakare med vana att bygga skor från grunden, men 

de hade problem både med sula, klack och särskilt med att hitta de speciella skomakarläster för hög 

klack som jag behövde. Av Sveriges alla skomakare fanns det bara en som hade mansläster för 

högklackat och det var läster för cowboyboots, som hade en klackhöjd på 3,5-4 cm. Eftersom jag 

tyckte att den klackhöjden var för låg och varken skulle göra till eller från för mitt koncept fick jag  

beställa lästerna från en speciell lästmakare i Tyskland som svarvade dem för hand.1 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet för min undersökning är att lyfta fram hur män i högklackade skor framställs i en modern 

kontext och således formar en modern diskurs.  Mitt syfte är vidare att undersöka och diskutera hur 

1 Kandidatarbetet föll ut väl, men i mitt tycke accepterades klackarna lite för lättvindigt och därför uteblev en del av  
min provokativa intention. Arbetet innehöll en mindre skriftlig uppsats och processbeskrivning men var till 
huvudsak praktisk, därför vill jag ta tillfället att utveckla mina tankar och undersöka den här diskursen djupare.  
Bildbilaga från min kollektion 5,5, bilaga nr. 1

1



vi förhåller oss till den diskursen och lyfta fram vad jag anser är dess problematik samt tolka 

marknaden för högklackade herrskor.

Jag hoppas kunna bidra med en fördjupad problematisering av diskursen och lyfta fram ett 

fenomen som inte mig veterligen noggrant analyserats.

• Hur ser en visuell diskurs om högklackade skor för män ut i västvärlden idag? 

• På vilket sätt är genus värdefullt för att förstå diskursen om högklackade skor? 

• Vilka fördelar och nackdelar kan finnas med ett högklackat skomode?

1.2 Material, metod och avgränsning

Eftersom jag haft ögonen på fenomenet under en längre tid har jag sett många bilder på män i 

högklackat och har gjort urvalet grundat på bildernas aktualitet - de har alla publicerats under  

hösten 2011. Min analys kan därför ge färsk information om den samtida visuella diskursen. Urvalet 

påverkas även av att de bilder jag valt har haft stor marknadsmässig spridning under hösten som 

därför gjort fenomenet tillgängligt för en allmänhet, vilket gör dem relevanta att diskutera. De har  

synts på annontavlor i Stockholms tunnelbana, i rikstäckande Dagens Nyheter, på franska 

modehusets YSL's hemsida och på en modebloggsida tillhörande amerikanska tidningsförlaget 

Condé Nast. 

De fyra bilder jag valt att analysera är: en stylad annonsbild med ett varuhus som avsändare, en 

produktbild från ett företag som säljer högklackade skor för män, en pressbild på en yrkesperson i 

en dagstidning och en snapshot-bild på en man utanför en modevisning som publicerats på en 

blogg. Bilderna lyfter teman inom diskursen som jag har för avsikt att jämföra sinsemellan och i de 

fall det förekommer text i samband med bilderna har jag inbegripit dessa i analysen för att ge 

kontext. 

Teorier från genus- och queerforskning samt sociologi har bidragit med perspektiv för  förståelse 

av diskursens genusproblematik. Mitt underlag har även varit modevetenskaplig forskning om 

fenomenet, i både samtida och historisk kontext, såväl som en studie inom antropologi. 

För att förklara attityder och framställningar av fenomenet idag kommer jag att titta på tidigare  

forskning och då i synnerhet modehistoriska representationer av män i högklackat och lyfta 

maktfrågor som har med kapital att göra. För att sammanhanget ska bottna kommer jag att lyfta  

fram modehistorisk bakgrund, från modeikonen Louis XIV på 1600-talet som gjorde de höga 

klackarna till en långlivad trend - till popartisten Elton John som på 1960-70-talet var en del av den 

glamrockscen som gjorde platåskor populära. 

Till en början har jag läst bilderna grundligt och ställt frågor om hur bilden är komponerad, vilket 

2



kameraperspektiv fotografiet är taget ur, var den är fotograferad, vilka objekt och element som 

bilden innehåller, färger, filter och ljus. Sedan har jag beskrivit modellens kroppsliga position, blick,  

rörelser, mimik och gester. Efter det har jag beskrivit kläder, skor och accessoarer, behåring, frisyr 

och smink. Sen har jag undersökt hur bilden kom till, om det finns en avsändare bakom bilden och i 

vilket sammanhang den producerades och vilket syftet var att göra bilden. Jag har också sett på i 

vilket sammanhang bilden var ämnad att visas, om den sammanhörde med andra bilder, texter eller  

budskap och vem som skulle se bilden. I bilderna har jag försökt avkoda signaler som 

reklambranschen använder sig av för att fånga intresse. Dessa koder upplever jag att reklamen ger 

oss för att vi ska kunna särskilja manligt och kvinnligt och de är laddade med associationer som jag 

kommer att ta upp i analysen. Signaler eller koder kallas tecken eller signifikanter inom semiotik. 

Därför har jag låtit mig influeras av semiotik för min analysmetod, trots att den till huvudsak är  

personlig och intuitiv till sin karaktär. Semiotik beskrivs som ett teckensystem där man synliggör 

språkets överenskomna betydelser, och tecken är de beståndsdelar vi bildar ett språk av.2 Eftersom 

bilder innehåller många tecken är de komplexa att läsa grundligt men genom semiotik kan jag bland 

annat få fram information om de normer jag intresserar mig för att lyfta fram. För att mitt egna 

betraktande av bilderna skall få en bra bredd  av både semiotik och intuitiv associationsanalys har 

jag använt Yvonne Erikssons och Anette Göthlunds bok Möten med bilder.3 

Höjden på klacken är avgörande för vilka bilder jag har valt och vad som gör en sko högklackad 

har delvis att göra med det faktiska höjdmåttet på klacken, enligt min bedömning över 3,5 cm. 

Dessutom är det avgörande att klackskon förändrar bärarens kroppsbeteende och rörelsemönster 

och därför tycker jag att måttet måste vara nivåskillnaden mellan häl och trampdyna.

1.3 Teori

Modehistorien ger alternativa dokument av fenomenet med män i högklackade skor och ger en 

djupare förståelse för både modevärldens acceptans av fenomenet och dess problematik, därför 

kommer jag att ge en historisk bakgrund. Bakgrunden är också viktig för normativa associationer 

med ”avvikande” sexualitet/icke-heterosexualitet och parodier av könsöverskridande.

Under arbetets gång har det blivit tydligt för mig  hur nära sammanlänkat genus är för de 

högklackade skornas diskurs. Jag har därför valt att kalla dem för genderifierade objekt. Med det 

menar jag att vi gör dem könsbestämda: kvinnor har högklackade skor - män har inte högklackade 

skor.4 Detta är en grov generalisering och det är inte min personliga sanningsuppfattning, men jag 

2  Yvonne Eriksson & Annette Göthlund, Möten med bilder, Studentlitteratur, Lund, 2004,  s.34
3  Ibid. s.134
4 Inom genusforskning används begreppet gendered object för könade föremål. Jag tycker att den svenska varianten 

associerar för mycket med det biologiska könet och vill undvika det genom att göra en klar koppling till genus (på 
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anser att en det finns en uppfattning att högklackade skor är omanligt och som verkar normerande. 

Jag motiveras av att lyfta fram och problematisera diskursen då jag anser att studier av högklackade 

skor är lika intressanta som studier av korsetter, som på ett liknande sätt länkar ihop ett skapande av 

kvinnligt genus och en aktiv förändring av det kroppsliga beteendet. Jag har dock valt att inte lägga 

betoningen på fenomenets moraliska aspekter.

Jag har valt att inte följa en teoretiker för analyserna av mitt material utan snarare låtit mig  

inspireras av en rad teoretiker från varierande men närbesläktade discipliner. För att hitta metoder  

för att ringa in diskursen har jag tagit hjälp av Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips där 

de beskriver begreppet diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”.5

1.3.1 Genusperspektiv och iscensättning av kön

Som Yvonne Eriksson och Anette Göthlund skriver är genus är en viktig aspekt av bilders språk.6 

Det har jag funnit särskilt viktigt för de bilder jag valt att analysera, därför kommer jag att använda 

mig av det queerteoretiska begreppet performativitet. Genom performativitetsbegrepp kan vi närma 

oss frågan hur representationer av både maskulinitet och femininitet iscensätts i bilderna.

Queerteorin är en poststrukturalistisk teoribildning som lämpar sig bra för att synliggöra 

underliggande maktstrukturer som grundar sig på våra föreställningar om kön och genus. När jag 

analyserar bilder med ett queerteoretiskt perspektiv gör jag queera läsningar. Perspektiven har 

också varit användbara för min diskussion om genuslekar och spektakulära framställningar av genus 

på scen. De teoretiker jag använt mig av är Judith Butler och Fanny Ambjörnsson.7 

Jag kommer också att diskutera fenomenet med hjälp av begreppet det hegemoniska systemet 

inom genusforskning. Begreppet myntades av Raewyn Connell och innebär en systematisering av 

maskuliniteter, där alla ”manlighetstyper” går att räkna in i en hierarki, ett maskulinitetsschema,  

som understödjer män som grupp. Tillsammans upprätthåller de systemet genom att följa de 

spelregler som deras specifika kategori erhåller och vakta sin position. Teorin är användbar för min 

studie för att bredda maskulinitetsbegreppet och se vilka maskuliniteter som tillåts och vilka som 

inte tillåts. Maskulinitetsschemat delas in i fyra kategorier: Hegemonisk maskulinitet, Underordnad 

maskulinitet, Delaktig maskulinitet, Marginaliserad maskulinitet.8 Den hegemoniska maskuliniteten 

skulle kunna beskrivas som en hypermaskulinitet, det vill säga en maskulinitet som tillskrivs de 

engelska gender).
5 Marianne Winther Jörgensen & Louise Philips, Diskursanalys som teori & metod, 2010, Studentlitteratur, Lund, s.7
6 Eriksson & Göthlund, 2004,  s.9
7 Judith Butler, Genustrubbel, feminism och identitetens subversion, 2007, Daidalos, Göteborg                            
      Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Natur och Kultur, Stockholm, 2008
8 Raewyn W. Connell, Maskuliniteter, Daidalos, Göteborg, 1999
      Raewyn W. Connell, ”The Social Organization of Masculinity”, i The Masculinities Reader, Cambridge, 2001
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egenskaper som vår kultur anser är speciellt manliga och som motsats kan vi tala om en 

hyperfemininitet som motvikt inom kvinnlighet. Dessa egenskaper kan vara så pass extrema att de 

travesterar manlighet eller kvinnlighet. Alltså uppfattas som ironiska. 

1.3.2 Polariserad uppdelning genom dikotomier

Denna typ av uppdelning där man förutsätter att det går att dela itu argument och få ut två delar med 

motsatta egenskaper kallas dikotomier och trots att de ger en snäv förståelse, belyser de hur normer 

i vår kultur är konstituerade. Uppdelningar av typen: man/kvinna och natur/kultur ger upphov till 

normer vi förhåller oss till dagligen, medvetet eller omedvetet och är intressant för min analys. I  

min studie lutar jag argument om artificialitet, som en av människan konstruerad egenskap till en 

produkt, mot en naturlighet eller ursprunglig egenskap för en människa.  

Maskulinitet definieras genom det som inte är feminint, enligt en dikotomisk uppdelning. För att 

bilder ska vara lätta att läsa och undgå misstolkningar är det vanligt att dikotomier upprättas för att  

markera skillnader.9 När vi definierar identitet med två motsatta poler som grundar sig på biologiskt 

kön, sätter vi upp snäva gränser med litet handlingsutrymme för alternativa sätt att bete och klä oss 

och begränsar därmed en mångfald av genusidentiteter. Butler lyfter fram dikotomiernas 

begränsande konsekvenser: ”antagandet om en sann genusidentitet ska visa sig vara en reglerande 

fiktion.”10 Eftersom queerteorin utmanar denna binära uppdelning har jag valt att använda ett 

queerperspektiv för analyserna. 

1.3.3 Värderingsperspektiv på högklackat

För analysen kommer jag att använda begreppet erotiskt kapital som är ett tillägg till Pierre 

Bourdieus begreppsapparat om kapital som socialt värdesystem. Begreppet erotiskt kapital har 

myntats av sociologen Catherine Hakim och syftar på en värdering av en människas sexuella 

attraktionskraft.11 Det erotiska kapitalet spelar roll för diskursen om den högklackade skon och jag 

tror att det både kan ge fördelar och nackdelar för användaren. Jag kommer också att använda 

Caroline Evans kapitalsystem begärets ekonomi för att diskutera hur reklam iscensätter mode som 

attraktivt för konsumenter.12 Det är genom bilder som begäret skapas och hon lyfter fram värdet att 

läsa mode semiotiskt hellre än att studera modets produkter i objektstudier. 

Euclid O. Smith diskuterar varför dagens kvinnor i västvärlden har högklackade skor genom att 

använda begreppsparet kostnader och vinster, vilket här betyder det samma som nackdelar och 

9 Eriksson & Göthlund, 2004, s.47
10 J. Butler, 2007, s. 220
11 Catherine Hakim, Honey Money: The power of erotic capital, Penguin, London, 2011
12 Caroline Evans, Fashion At the Edge: Spectacle, Modernity and Deathliness, Yale university press, London, 2003
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fördelar. Som jag skrivit tidigare kan den höga klacken ses som vår tids korsett, ett mode som 

begränsar bäraren rörelsemässigt och ofta medför skador på våra kroppar – det Smith valt att kalla 

kostnader, men som också förändrar vår naturliga anatomi till ett önskat kroppsideal  och 

därigenom kan stärka oss socialt – det han kallar vinster. Smith tittar på fenomenet ur ett social-

evolutionistiskt perspektiv och resonerar att honmänniskor bär högklackat som ett sätt att locka till  

sig starka hanmänniskor. Smith jämställer inte det högklackade beteendet med människosläktets  

anatomiska evolution men han resonerar att eftersom människan är en kulturvarelse är också 

kulturella praktiker olika sätt för oss att förändra vår naturgivna anatomi.13 Även om Smiths 

resonemang gäller kvinnor anser jag att det kan ge användbara bidrag till att förstå män i 

högklackade skor, genom att lyfta generella perspektiv av fördelar och nackdelar för högklackat. 

1.4 Tidigare forskning och historisk bakgrund

1.4.1 Lika blir olika

För att ge en bakgrund till dagens diskurs har jag tittat på representationer av män i högklackade 

skor i modehistorien. Jag har använt Peter McNeils och Giorgio Riellos utförliga verk om skor och 

deras artikel om ”det långa 1700-talets” skomoden.14 Författarna menar att tiden efter europeisk 

renässans och innan den franska revolutionen kan benämnas ”det långa 1700-talet”, därför att det 

finns stora likheter vad gäller skomoden under dessa epoker. Om vi ser till genus kan vi förenklat se 

att mäns och kvinnors skor till en början var mycket snarlika, de hade en slejfliknande konstruktion 

och en tydlig klack som utvecklats för att hålla stigbygeln på plats vid ritt. Dock skilde sig klacken 

något åt; mäns klackar var mer blockformade och kvinnors klackar nättare.15 Längre fram emot 

1800-talet antog skorna allt fler könsåtskiljande särdrag då männen ofta bar något som liknar 

dagens ridstövlar medan kvinnornas skor liknade dagens ballerinaskor.

Dessa olikskapade skor signalerade med all tydlighet normer för den tidens män och kvinnor på 

ett socialt och kulturellt plan; män rörde sig fritt i de offentliga rummen medan kvinnor 

domesticerades.16 Författarna menar att det högklackade modet för män inte sågs som något 

subversivt när det introducerades, snarare gavs de en självklar plats i den europeiska modebilden. 

Under stilepoken var mannens klack i blickfånget, den markerade slutet av benet och symboliserade 

mandom. Den allra mest distingerade klacken för män var röd och i Frankrike införde Ludvig XIV 

13 Euclid O. Smith, ”High heels and evolution, Natural selection, sexual selection and high heels”, Department of 
Anthropology, Emory University, Atlanta, GA, 1999

14 Peter McNeil & Giorgio Riello Ed., Shoes, a History From Sandals to Sneakers, 2006
      Peter McNeil & Giorgio Riello, The Art and Science of Walking: Gender, Space, and the Fashionable Body in the  

Long Eigtheenth Century, i Fashion Theory, Volume 9, Issue 2, 2005
15 Elizabeth Semmelhack, A delicate balance, women, power and high heels ur Shoes a History From Sandals to  

Sneakers, 2006, s. 225
16 McNeil & Riello, 2005, s. 195
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en odemokratisk klädförordning som endast tillät honom och hans hov att bära den röda klacken.17 

Den stilmedvetna kungen var en modeikon av sin tid och det franska rödklackade modet 

anammades av de subversiva beaus, fops och macaronis ute i Europa. Också i Sverige blev röda 

klackar en modefluga med den franska kungens skor som förebild, vilket kan ses på bilder ur 

museisamlingar från Livrustkammaren18 Till exempel bar Gustaf III rödklackat på revolutionsdagen 

1772.19 

1.4.2 Manliga klackar som har påverkan på dagens skomode

De höga klackarnas funktion vid ridning är fortfarande synligt i dagens herrmode när det kommer 

till cowboystövlar. I artikeln Rancher and Farmer Dress in North Central Texas tar författaren G.A. 

Boeck Jr upp de formmässiga riktlinjerna för en cowboystövel, och i citatet ”The heels are slightly 

higher than those for shoes and somewhat cut-away” kan vi utläsa att en väl avvägd höjd på klacken 

är att föredra.20 Han förklarar inte påståendet ingående, gissningsvis är det genom hans informanter 

som han fått fram information om cowboystövelns utseende. 

Artikeln finns med i The Men’s Fashion Reader, redigerad av Peter McNeill och Vicky 

Karaminas, där jag också läst Dragging It Up and Down: the Glamorized Male Body, av Mark 

Simpson, för att förstå hur transvestiter använder det andra könets genustypiska plagg för att 

iscensätta ett performativt genus.21 

Författaren menar att när den manliga transvestiten klär sig i klänning uppmärksammar han en 

normativ samhällsordning där vi luras att tro att mannen i klänning är en kvinna eftersom vi 

förväntar oss att män inte bär klänning. Genom att göra betraktaren av performansen osäker över 

vilket kön performanten har utför han en politisk handling.22 Simpson kallar detta drag-as-rebellion 

och tycker inte att det bör sammanblandas med de iscensättningar som artister som tex Elton John 

och David Bowie gjorde under 1900-talets senare hälft som manifesterades i extrema platåskor. 

Enligt Elizabeth Semmelhack tolkar dessa som strategiska parodier och överdifter med 

genustypiska plagg för att iscensätta galna scenkaraktärer, även om de också påverkade modebilden 

och följdes efter av människor i vardagen.23 

1.4.3 Slutsatser av tidigare forskning

Trots att det bevisligen förekommit högklackade skor för män genom modehistorien är de idag 

17 Ibid. s.185
18 Barbro Bursell, Skor ger mer – makt flärd magi, Livrustkammaren, Stockholm, 2006
      June Swann, History of Footwear in Norway, Sweden and Finland, Borås, 2001
19 Ibid. s.164
20 George A. Boeck Jr, ”Rancher and Farmer Dress in North Central Texas”, i The Men’s Fashion Reader, 2009
21 Peter McNeil & Vicki Karaminas, The Men’s Fashion Reader, 2009
22 Mark Simpson, ”Dragging it Up and Down: the Glamorized Body”, i The Men’s Fashion Reader, 2009, s. 231
23 Semmelhack, 2006, s. 245
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könskodade som kvinnliga och tillhör det kvinnliga klädschemat. Endast ett fåtal män bär idag 

högklackat och så här långt har jag givetvis ställt mig frågor om vilka dessa män är och varför män 

skulle vilja bära plagg som ofta kritiseras för att begränsa rörelsefrihet och objektifiera (kvinnors) 

kroppar. Dock tror jag att uppgiften att svara på vilka män som bär högklackat idag skulle tvinga 

mig till grova generaliseringar om manlighet och vilka män som grupp är och vad ”de” vill. 

Värdefullt för diskursen är ändå att hävda att högklackade skor generellt avläses som damskor. 

Det hänger samman med tankar från upplysningstidens 1700-tal och att skomodet var en del av en 

sträng genusuppdelning där ”inneboende” egenskaper sades tillhöra olika kön. Jag tror att det finns 

en utbredd misstänksamhet mot män som väljer högklackade skor som ett arv från 

upplysningstiden, och att det är avgörande för hur marginellt modet är idag.

1.5 Disposition

Ett flertal motiv och teman inom den visuella diskursen har tagits upp här i inledningen för att ge 

bakgrund till vad jag kommer att analysera i mitt material och med vilka perspektiv. Jag har valt att  

efter analysen diskutera de framträdande teman jag funnit i min studie för att i slutet sammanfatta  

resultat och svara på forskningsfrågor.

2. BILDER AV MÄN I HÖGKLACKADE SKOR

Med mitt material har jag försökt att lyfta bilder representativa för diskursen, de har olika 

funktioner och utövar makt och påverkan på betraktaren på olika sätt. Som jag tidigare beskrivit har 

jag valt att analysera: en annonsbild som kommunicerats i dagspress och i offentlig miljö, en 

produktbild på ett varumärkes hemsida, en pressbild på en yrkesperson i en dagstidning och en 

snapshot-bild från en blogg.

Oavsett hur reflekterat eller oreflekterat vi läser konsumtionsbilder har de en verkan på våra 

privata önskningar och viljor och manifesterar samtidigt vår tids ideal av kroppar och kön.  Bilder 

använder associationsspråk för att kommunicera mänskliga känslor till betraktaren eller 

konsumenten. Till exempel refererar nostalgikänslor inom retro-mode ofta till något vi upplevt eller  

i varje fall vet så pass mycket om att vi redan har en relation till det utan att själva ha levt då. Bilder  

som används i marknadsföringssammanhang har alltid tydliga intentioner från kampanjmakare, det 

betyder att analyser av ett sådant material kan ge tydliga indikationer om normer och attityder i vårt  

samhälle och populärkultur. Som jag tidigare tagit upp är tolkningen av överenskomna tecken 
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viktigt för analysen, de bygger enligt Eriksson och Göthlund på nödvändiga konventioner och 

därmed generaliseringar av vad dessa tecken står för.24 Att det finns andra tolkningar av de bilder 

jag valt är självklart. 

Budskap om vår samtids normer kan vara hur vi förväntar oss att genus och kön framställs och 

bilder kan aktivt eller passivt bidra till att bryta mot eller upprätthålla dessa normativa ordningar. 

Som Eriksson & Göthlund skriver existerar bilder inte bara i ett sammanhang utan i många 

kontexter samtidigt.25 Mitt syfte är att på ett fritt sätt tolka bilderna jag valt så att så många 

referenser och associationer som möjligt blir synliggjorda, då tror jag att diskursen om män i 

högklackade skor kan läsas på ett någorlunda rättvist sätt.

2.1 Stilbrott – analys av NKs reklamkampanj hösten 2011

Mitt första exempel är analysen av en bild med tillhörande bildtext som ingår i höstkampanjen 2011 

från varuhuset NK och heter ”Stilbrott”.26 Förutom bilden har jag analyserat hur kampanjen 

presenterats med en text på varuhusets hemsida.27 Kampanjen visar herrmode och här ingår en 

bildsvit om fyra bilder som användes i tidningsreklam, på annonstavlor i Stockholms tunnelbana 

och på NK:s hemsida där den visades tillsammans med tillhörande kampanjtext och bildspel. Jag 

kommer att förklara de olika delarna för att redovisa helheten av kampanjen, att ge sammanhang 

och kontext, men riktar huvudanalysen till en specifik bild. 

På bilden står en man bredbent i helfigur med händerna i byxfickorna och blicken riktad rakt fram 

mot betraktaren. Modefotograferingen är gjord i studio och i bakgrunden finns en oskarp ljusgrön 

färgeffekt som drar blicken till området mellan knä och golv. Håret är upptuperat smålockigt och 

har slingor av röda nyanser i pannan. Modellen är klädd i vit kråsskjorta med svart fluga i halsen, 

kostym och tunn ytterrock i exklusivt material med uppfälld krage, på fötterna har han svarta 

platåskor med stilettklack. Habiten är välklädd; skjortmanchetterna syns lagom mycket under 

kavajen som endast är knäppt med den övre av de två knapparna – det hela ser ur att vara korrekt 

enligt herrskrädderiets stilregler om så inte vore för de högklackade skorna som ser ut att vara 

damskor. Bildtexten lyder: ”Byxbenet ska sluta på halva klacken”. 

Jag får känslan av att modellen är på väg till operan för ett konsertbesök eller att han är dirigenten 

för en orkester i sin vilda frisyr, svarta fluga och eleganta klädsel. Det vilda, upptuperade håret för 

också tankarna till rollfiguren Edward Scissorhands i Tim Burtons klassiska film om utanförskap 

24  Eriksson & Göthlund, 2004,  s.134
25  Ibid. s.10
26  Bifogad bild nr 2
27 http://www.nk.se/sv/nk-stockholm/Kalendarie/NK-bjuder-pa-kunskap-och-mod-i-host/
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och om mod att vara den avvikande.28 Färgeffekterna vid golvet och i håret bidrar till en känsla av 

urban modernitet och skänker balans till bilden genom sin disposition. 

2.1.1 Högklackat som iögonfallande provokation 

Bilder kan sägas vara ett slags framträdanden ”frysta” i tid, rum, gester och uttryck som kan kallas 

performanser. Performanserna är viktiga som kommunikation med omvärlden, så bilden når utanför 

sin frysta form. Som Göthlund och Eriksson skriver möjliggör dessa performanser det att tolka dem. 

”En stor del av den kommunikationen utgörs av gender display, alltså ett framvisande av 

könstillhörighet.”29 Reklambilder har genom sin natur syften och särintressen från uppdragsgivare 

som de konstrueras för, de är designade och iscensatta performanser. Jag tror att kampanjmakarnas 

syfte med de högklackade skorna har varit att bryta mot den konservativt sartoriella klädseln med 

något iögonfallande ”fel”. Reklam använder effektiva språk för att fånga vår uppmärksamhet och 

för att en reklambild ska göra sig hörd i mediabruset används provokationer som signaler i ett 

larmsystem. Att NK därför väljer att kalla sin kampanj för ”Stilbrott” är en medveten provokation 

för att fånga intresse men också påminna om att varuhuset har en lång tradition av att förmedla 

herrkläder till män som följer koder att klä sig stilmässigt.

Min tolkning är att avsikten från varuhuset är att genom normbrott både kommunicera sitt värde 

som anrikt varuhus med exklusivt utbud samtidigt som de vill visa upp en ny sida som är modern, 

lekfull, humoristisk och experimentell. Eftersom jag tvivlar på att de högklackade skorna hamnat på 

modellen för att stylisten tyckte att högklackat för män som trend kunde intressera deras kunder är 

min slutsats att kampanjens syfte var att leka med varuhusets kärnvärden som tradition, 

skrädderikod och konservativt tänkande. De högklackade skorna står för en modernitet, en 

lekfullhet, ett intresse för skapandet av en alternativ manlighet som bryter mot konventioner för hur 

män och kvinnor avbildas på modefotograferingar.

Eftersom modebilden har varit aktuell under hösten finns det ytterligare information om kampanjen 

på NK:s hemsida och så här beskrivs sammanhanget i text: 

               NK BJUDER PÅ KUNSKAP, MOD OCH INSPIRATION I HÖST.

Att bryta ny mark kan kännas obehagligt, även om det bara handlar om att bära rött 
med rosa eller pröva en ny färg på skosnörena. Men medvetna stilbrott handlar i 
själva verket om kunskap, djärvhet och en sann modekänsla.

28 Tim Burton, Film: ”Edward Scissorhands”, USA, 1990
29  Eriksson & Göthlund, 2004,  s.45
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NK hyllar stilbrotten i höst och bjuder dagligen på inspiration och mod att pröva 
något nytt i allt från stil till inredning.

Tack vare NK:s sekellånga livstid, konstanta nyfikenhet och genuina kunskap har 
vi lärt oss behärska konsten att vara modiga och innovativa samtidigt som vi alltid 
värnar om det klassiska och tidlösa.

NK är ett varuhus som bärs upp av kunskap, och som vi mer än gärna delar med 
oss till dig. 

Välkommen till Nordiska Kompaniet.30

Även i kampanjtexten är det tydligt att NK syftat till att framställa sitt varuhus som en 

marknadsplats i hjärtat för stadens invånare med ett självsäkert och personligt tilltal. Intentionen är  

gissningsvis att framställa sig som en slags pionjärer som vill ”bryta ny mark” samtidigt som de 

”värnar om det klassiska och tidlösa”. Det är även högst troligt att texten riktar sig till en man. 

Ställer vi dessa citat mot varandra kan vi se att det första citatet kan läsas som ett intresse för  

nyheter, mode och trender, medan det andra står för ett intresse för kvalitet, hantverk och 

konservativa värderingar. Om vi lägger ett genusperspektiv på citaten kan vi läsa ut det första citatet  

som tillhörande en kvinnlig modesfär där förändringar sker med korta intervaller och det senare 

som tillhörande en manlig konsumtion med mindre förändringsvana och större på formgivning som 

står sig över tid. 

När jag läser den tillhörande bildcopyn på NK's hemsida förvånas jag inte över att de 

högklackade skorna, som står för ett nyhetsintresse och bejakande av alternativa manligheter, 

kommer från Jimmy Choo och kan köpas på damavdelningen för accessoarer.31 Min slutsats är att 

damskor har valts för att det ska vara tydligt att det är en humoristisk lek och på så sätt 

omkullkastas inte manliga klädkonventioner vilket inte heller hotar den hegemoniska bilden av 

manlighet.32

2.1.2 Reklam som avbildningar av begär

För Caroline Evans är det modets visualisering som gör ett visst mode eller en modevara lockande. 

Hon resonerar att modets förföriska potential ligger i den visuella iscensättningen och inom det 

system som hon kallar begärets ekonomi väger det spektakulära tungt.33 Modebilden för min första 

analys är både spektakulär, performativ, dramatisk, har historiska referenser och berättar om 

30 http://www.nk.se/sv/nk-stockholm/Kalendarie/NK-bjuder-pa-kunskap-och-mod-i-host/
      Borttaget från citatet: ”Ta del av tips och tänkvärdheter i bildspelet till höger.”
31 Bifogad bild nr 3
32 Connell, 1996
33 Evans, 2003, s. 293
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varuhusets anor – de ingredienserna skulle kunna göra reklambilden till en lyckad samtida modebild 

som skapar kommersiellt begär till varorna. 

Min uppfattning är dock att annonsbilden inte blev framgångsrik och att det var humorn med de 

högklackade damskorna som omöjliggjorde det.

Det antagandet bygger jag delvis på min egen analys och mina egna reaktioner, men också på en 

liten observation av människors reaktioner när bilden cirkulerade på annonstavlor i tunnelbanan 

under en eller ett par veckor i september.34 

2.1.3 När stilreglerna inte efterföljs

När jag såg den uppförstorade bilden första gången blev jag fascinerad för att den på ett bra vis 

illustrerar mitt ämne, men också generad för att jag tyckte att den var pinsam. I det offentliga 

rummet i tunnelbanan hade jag svårt att få till en bra bild och anledningen var att jag skämdes över  

att visa mitt intresse för bilden, fastän jag gärna ville ha ett foto. Att jag upplevde det så är intressant  

eftersom jag  troligen är mer van än de flesta att se bilder på män i höga klackar. Eftersom jag hade 

svårt att fotografera objektet tillbringade jag en del tid i tunnelbanan för att få rätt ingivelse och  

observerade då hur andra reagerade på den. Jag upptäckte att vi var fler som kände oss obekväma 

när vi såg bilden: en medelålders kvinna saktade ner stegen när hon tittade, blicken föll på 

klackarna och sen skyndade hon med blicken sänkt, ett par äldre medelålders män hade bänkat sig 

framför annonstavlan med armarna korsade över bröstet på ett demonstrativt sätt. Nej, det här var 

inte en lätt bild att smälta, men varför upplevde jag den så generande? 

Jag gissar att min första reaktion handlar om att vi har vants att se män kläs i kvinnligt mode som 

förnedring eller utklädnad, inom både visuell populärkultur och i nyhetsrapportering.35 Det finns 

starka koder, eller stilregler om man så vill, för manlig klädsel och de koderna skiljer sig från de 

koder som gäller för kvinnligt mode. Att kvinnligt mode används för att förnedra män är ett tydligt  

tecken på könsmaktsordningen i samhället. I den här modebilden finns inte det allvar som handlar 

om förnedringsverktyg men det gör reaktionerna på bilden begripliga, både mina egna, kvinnans 

och männens i observationen. Jag tror att de valt högklackade damskor av humoristiska skäl, en kod 

som jag särskilt kommer att ta upp i min analys av pressbilden i DN. Men syftet med kampanjen är 

också att bygga vidare på historien om det anrika varuhuset och placera sig i samtiden genom att 

hävda sin djärva trendkänsla.

34 Bifogad bild nr 4
35 Ett av många exempel på kvinnligt mode som utklädnad är Dustin Hoffmans karaktär i komedin”Tootsie”från 1982, 

produktionsland USA,  som tvingas iklä sig kvinnokläder för att få ett skådespelarjobb i en såpopera.

12



2.2 Manliga klackar – analys av en produktbild på YSLs Johnny Boots

Min andra analys gäller en produktbild från det franska lyxvarumärket och modehuset YSL. Bilden 

föreställer en högklackad herrsko som fått namnet ”Johnny Boot” och jag upptäckte modellen vid 

min research inför examensarbetet på Beckmans. Då blev jag glatt överraskad av att finna en 

modern högklackad herrsko från ett så välkänt modehus som dessutom hade en klassisk och 

”manlig” formgivningsestetik. När jag idag googlar på ”Johnny Boot” får jag över 54 000 träffar på 

internet.36 

2.2.1 Klassiska herrskor

På YSL's hemsida under rubriken ”Classic Shoes” finns 5 olika varianter av skomodellen Johnny 

Boot i materialen svart eller brunt läder, leopardmönstrat kalvskinn, beige alternativt svart  

pythonorm.37 Därtill finns ett par andra skomodeller med högre klack än vanligt som till exempel 

Zabriskie Boot och Roy Boot, klackarna är dock till synes lägre än på Johnny Boot. Klackhöjden på 

Johnny Boot framgår inte på sidan med samlade modeller. Informationen om produkterna är även i 

övrigt knapp och layouten ser ut att vara enkelt utförd. Jag upplever den visuella estetiken som 

”billig” med rörig typografi i versaler som i vissa fall täcks av prisangivelser om produkten vilket är  

förvånande av ett lyxvarumärke. Men med priser från 450 till 1500 amerikanska dollar framgår det 

tydligt att det här är en shoppingsida med produkter inom det övre prissegmentet.

Jag väljer att analysera bilden av Johnny Boot utförd i svart läder för 750 dollar. Den känner jag 

bäst representerar en klassisk boot. Ett klick bort landar jag på produktsidan där en stor bild av skon 

i profil visas till vänster, med möjlighet till en alternativ bild tagen snett framifrån, tillsammans med  

textuell  produktinformation och köpinformation.38 Fastän min analys inte är av produktsidan, utan 

produktbilden, finns det viss information på sidan som är väsentlig för sammanhanget – dem 

återkommer jag till efter bildanalysen.

Bilden är en typisk produktbild som är tagen i studio och omsorgsfullt bearbetad vilket syns i hur 

ljuset träffar skon på ett fördelaktigt sätt och hur de lätta skuggorna mjukt flödar ut på underlaget.  

Fonden är grå och matt, men ges liv genom ljussättning och skiftar därför från mörkgrå till en 

mycket ljus grå färg. Skon avbildas från sidan och det ser ut som om ljuset träffar skon från flera 

håll samtidigt; både bakom skon – vilket skapar fina konurer och en slags ”gloria” som drar blicken 

mot objektet, men också med två ljuskällor på vardera sida snett framifrån – vilket bidrar till att  

lädret blänker och får en mörk skugga mitt fram. Jag tänker att det skapar en tredimensionell 

36 Träfflista 20111214
37 http://www.ysl.com/en_US/shop-products/Men/Shoes/Classic
38 Bifogad bild nr 5
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förståelse för föremålet. 

Den tredimensionella förståelsen är särskilt viktig för föremål skapade för kroppar men där kroppar 

frånvarar bilden. Det känns i synnerhet viktigt då jag tittar på skornas höga skaft, det känns 

verkligen som att det saknas ett ben. Som Eriksson och Göthlund tar upp är den frånvarande 

kroppen ändå närvarande och betydelsebärande också i sin frånvaro.39 Trots att ingen kropp är 

närvarande läser jag som betraktare in det ben och den fot som saknas i bilden. Av egen erfarenhet 

vet jag att muskelgrupper i vaderna sträcks och att tårna spretar mot underlaget för att hålla 

balansen i högklackade skor. Jag undrar om det krävs en kroppslig erfarenhet av att bära 

högklackade skor för att läsa in den frånvarande kroppen som närvarande och om en man utan den 

erfarenheten skulle läsa in detta och förnimma känslan i kroppens muskler när han ser dem, såsom 

jag gör.

2.2.2 Berättelser om hantverk och traditioner

Vidare är skon helsvart förutom på den främre sidan av klacken mot sulan, som tycks vara brun. 

Sulan är tunn och balanserar bra den kraftiga blockformade klacken. Modellen är  formad mot fot 

och ankelhög vilket ger ett elegant uttryck. Längs skons spetsiga tåhätta, på främre ovandel och 

bakkappan som löper upp till skaft finns brogueings.40 Brogue-detaljerna och det faktum att de ser 

ut att vara randsydda bidrar till en känsla av hantverksmässig exklusivitet.41 

Min tolkning är att spänningen med de höga klackarna till viss del avdramatiseras och görs mer 

konventionell genom en formgivning som associerar till traditionellt skomakeri. En jämförelse med 

annonskampanjen från NK går att göra, där varuhusets arv var viktigt att påtala.

Produktbilder har generellt flera funktioner: de har funktionella krav att informera och 

konkretisera hur skomodellen ser ut till presumtiva köpare, de fungerar sannolikt som pressbilder att 

använda när det skrivs om dem i både tryckt form och på nätet, de ska locka och attrahera kunder 

till ett känslomässigt konsumtionsbeteende, de ska uttrycka modehusets signatur för att presentera 

sina produkter. Säkert har de fler möjliga funktioner, men detta är vad jag ser utgör det ramverk som 

formar hur bilderna ser ut. Analysen har jag gjort genom att se på vilka tecken jag kan tolka i bilden 

och har därför inte tagit med modehusets presentation vad gäller layout och text, trots att det också 

är visuell information. Dock är det av intresse för min analys att ta med det citat som skomodellen 

presenteras med:

39 Eriksson & Göthlund, 2004,  s.123
40 Brogueings syftar på geometriska hålmönster utförda med stansningsverktyg                                           
      Lászlo Vass & Magda Molnár, Herrskor, handgjorda, Könemann, Köln, 2000, s.106
41 Med randsydd menas att ovandelen av skon är fäst mot sulan med en söm genom en list av läder = rand 
      Vass & Molnár, 2000, s.106
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A rock and roll inspired boot that has its roots in the early days of the house of Yves 

Saint Laurent. The YSL Johnny boot has a stacked high heel, smooth calfskin leather, 

classic perforations, internal zip and pull on tabs.42

Texten anspelar på forne chefsdesignern Yves Saint Laurents händelserika liv och modehusets 

designarv. Att döma av informationen är skomodellen sprungen ur YSL's långa skotradition, och 

antyder att det kan ha varit på Laurents tid som den ritades. Jag läser både in en stolthet, som ovan 

nämnt, men även en förklaring att formgivningen skapades i en kontext då  designen inspirerades av 

rock n' roll-scenen. Som jag tidigare tagit upp under Analys 2.0, påverkades modebilden under 

1960-70-tal av popartister som använde könsöverskridande klädsel för att iscensätta sin 

scenkaraktär. Johnny Boot kan därför mycket väl vara en modell som haft trogen popularitet sen 

dess för män som identifierar sig med den tidens rock n' roll-attityd eller som av olika anledningar 

trivs i skor med hög klack. 

Den sista meningen i bildcopyn lyfter fram värdet av att skorna är tillverkade av kvalitetsmaterial  

på ett hantverksmässigt sätt. Jag hävdar att YSL på ett medvetet vis använder kvalitetsmarkörer som 

symboliserar manlig konsumtion för att balansera de höga klackarnas femininitet. Det kan återigen 

jämföras med behovet att påtala tradition och anor i analys 2.1.

2.2.3 Starka män i klackar

Genom diskursens länkar till modehistorien vet vi att höga klackar har tillhört mäns garderob,  med 

nedslag i 1600-talet och 1970-talet. Gemensamt för bägge representationer av den visuella 

diskursen är att de burits av män med status och därför inte räknas som representanter för dagens 

marginaliserade maskuliniteter vilket gör moderna representationer av män i högklackade skor 

mångbottnade att läsa. 1970-talets platåskor bars av framgångsrika popartister och klackarna som 

bars under 1600-talet var inspirerade av Ludvig XIVs klackar. En kung som representerade den 

hegemoniska maskuliniteten vad gällde både institutionell och ekonomisk makt. 43 De högklackade 

skorna kan alltså ur ett modehistoriskt perspektiv inte läsas som en symbol för en avvikande och 

underordnad manlighet.

2.2.4 Stadiga eller vingliga klackar

Som jag tog upp i inledningen under tidigare forskning, skilde sig klacken åt mellan män och 

42 Bifogad bild nr 6
43 Hierarkisk systematisering av maskuliniteter från R.W. Connell,”The Social Organization of Masculinity”

      Ibid, s.187
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kvinnor redan under 1600- och 1700-tal. Männen hade blockformade klackar liknande Johnny 

Boots från YSL emedan kvinnornas klackar var nättare och hade vissa likheter med de pumps som 

bärs i DN-artikeln. 

Enligt Elizabeth Semmelhack i boken Shoes reflekterade de smalare klackarna ”the cultural 

preference for a dainty female foot”.44 Hon svarar inte på när och varför de smala klackarna blev en 

feminin form men lyfter fram sagan om Askungen som en möjlig inspiration för modet, en 

berättelse som debuterade på det franska hovet under 1600-talets slut och tillskrivs Charles 

Perrault.45 Under 1700-talets upplysningstid var det mer än klackarna som skilde genus åt, män 

förknippades med förnuft och kvinnor ansågs styrda av irrationellt tänkande och till råga på det ett 

rikt känsloliv som fick dem att handla omdömeslöst. Kvinnors mode togs som bevisföring. De 

högklackade skorna, som inte längre bars av rationella män, sågs som en lyxvara som bekräftade 

kvinnors fallenhet för enfaldig utsmyckning.46 

2.3 Konstnärsfasoner – analys av pressbild i DN

Som tredje analys av hur diskursen män i högklackat gestaltas har jag valt en bild ur Dagens 

Nyheter. Det är en pressbild av den manliga regissören Sunil Munshi som intervjuas om 

föreställningen ”Hjärterhus” som han satt upp på Uppsala Stadsteater under hösten 2011.47 Bilden 

fick jag skickad till min mobiltelefon som ett MMS och jag har tolkat bilden utifrån vad jag kunnat  

utläsa från det dokumentet.48 Eftersom upplösningen inte är bra har jag inte läst intervjun men läst 

en förkortad version av artikeln på DN Kulturs hemsida och därefter valt att enbart tolka bilden och 

inte teaterföreställningens möjliga budskap.49

2.3.1 Teatrala iscensättningar 

På bilden syns en man sittandes på en stol framför ett löst uppspänt skynke. Objektet ser ut att vara 

ljussatt rakt framifrån, färgerna är återgivna på ett naturligt sätt utan märkbart hård retuschering.  

Mannen sitter på en svart böjträstol av franskt café-stuk med nätta proportioner, hans högra ben 

korsar det andra och högerfoten håller han snedvinklad. Foten syns därför från sidan och den andra 

pekar rakt fram på golvet. I knät har han knäppt händerna och flätat fingrarna. Ryggen är rak och 

armar och axlar vilar ledigt. Mannen tittar med en stadig och avslappnad blick rakt in i kameran,  

han ser seriös ut. På grund av perspektivet framträder både fötter och händer i liknande storlek som 

44 Semmelhack, 2006, s. 225
45 Ibid. s. 227
46 Ibid.
47 DN, Kultur & Nöje, Udda par rockar i Uppsala, 20111014
48 Bifogad bild nr 7
49 http://www.dn.se/kultur-noje/scen/udda-par-rockar-i-uppsala
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huvudet och blicken dras till de högklackade pumps mannen bär. De är röda, har spetsig tå och lång 

stilettklack. I pumpsen är mannen barfota men i övrigt är han uppklädd i mörk kostym i blankt 

material och svart polotröja. Hans skäggstubb är vältrimmad och i liknande längd och mörka färg 

som huvudhåret.

Bakom den sittande mannen är ett turkosgrönt blankt skynke löst uppspänt. Det draperade 

skynket är snarlik den klassiska fond som används i fotostudios men är här fastsatt med synliga 

tejpbitar mot väggen. Jag tolkar det som att de valt att synliggöra hur de iscensatt fotograferingen på 

samma sätt som klädseln konstruerar genus genom blandningen av kostym och högklackat. Skynket 

flödar ner över golvet som är mönstrat, möjligen med en arabisk matta och på väggen bakom ser det 

ut att vara målat en djurkäft med stora huggtänder. Betydelserna av de bakomliggande tecknen kan 

tolkas som att han distanserar sig med skynkets hjälp från både hotande miljöer (käften) och en 

borgerlig bekvämlighet (mattan), men jag finner att det inte är troligt att de med noggrannhet valt  

att sätta iordning bakommiljön inför fotograferingen. Inte desto mindre har de valt just den platsen.

Kompositionen av färger i bilden är också intressant att säga något om och jag beskriver den som 

”cineastisk”. Rött tillsammans med blågrönt och svarta nyanser får mig att associera till filmer av  

David Lynch och jag undrar om det finns någon tanke bakom det. Lynch's filmer skildrar ofta en 

existensiell absurditet, en värld där människor lever i parallella verkligheter som ofta är mörka och 

inte regleras av vardagliga konventioner.50 Också i Lynchs filmer är ridåer och fonder 

återkommande som teatrala inslag. Den draperade fonden i bilden kan alltså vara ett 

betydelsebärande tecken för konstruktionen av spektaklet, teaterns sceniska gestaltning. 

På Uppsala stadsteaters hemsida finns information att kostymören Camilla Thulin i samarbete 

med regissören tagit fram scenkläderna och kanske gäller det också stylingen av pressbilden.51 Med 

motivet vill de kanske säga något om den föreställning han regisserat; att den är okonventionell och 

bryter mot normer om kön och reflekterar över realism. Eller så handlar bildens tecken om 

regissörens egna profil; en man som är orädd och banbrytande. En annan möjlig tolkning är att han 

bär damskor för att han råkar ha tillgång till teaterns kostymförråd och vill göra en uppmärksammad 

pressbild av sig själv. 

2.3.2 Färger som könskoder

Vidare är det intressant att regissören valde att avbilda pumps som är röda. Skofärgen rött är idag 

ovanlig för herrskor och symboliserar ofta passion, sexualitet och kroppslighet.52 Som jag påtalat 

50 Filmregissören David Lynchs färgkombinationer av rött och blågrönt är tydliga i TV-serien Twin Peaks, 1990 och i 
Blue Velvet, 1986 samt Mulholland Drive, 2001. Produktionsland USA.

51  http://www.uppsalastadsteater.se/forestallningar-2011-2012/hjarterhus/
52 Hilary Davidson, ”Sex and sin, the magic of red shoes”, kapitel ur SHOES, s.273
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under tidigare forskning har rött varit en skofärg för män under Louis XIVs tid, vilket gör den 

mångfacetterad för tolkningar inom diskursen. Jag tolkade det som att de verkligen vill visa att de 

bryter med konventioner genom röda damskor på en man. De färgstarka skorna står i skarp kontrast 

till mannens mörka kostym och i en jämförelse med YSLs naturfärgade boots framstår de som 

kvinnliga.

2.3.3 Humor som maktverktyg

Mannens allvarliga uppsyn och lugna kroppsspråk får mig att tvivla på om anledningen för honom 

att bära högklackat verkligen är ironiskt. Men flera subversiva tecken påvisar ett budskap som kan 

tolkas som en komisk lek med genus: det utstuderade sätt han valt att  vinkla upp foten för att den 

långa stilett-klacken ska synas, hur han genom ett ”feminint” kroppsspråk lagt sina ben i kors och 

plaggkombinationen av heltäckande kostym och bara fötter i damskor.

Humor är en del av diskursen och kan förklaras med att mäns kroppar oftare avbildas som aktiva 

i någon mening. Det grundar sig i att modebilder oftare avbildar kvinnor än män och därför  är 

bildkonventionen att motivet är passivt gentemot betraktaren. Mannen gestaltar sig med tydlighet  

som ett agerande subjekt genom den pose han intar och som konventionellt avläses som kvinnlig. 

Eriksson och Göthlund skriver att ”en vid första anblicken passiv pose vid närmare betraktande 

visar sig innehålla spända muskler, eller andra tecken på aktivitet”.53 Jag tolkar att anspelningen på 

femininitet genom kroppspose och högklackat är ett sätt att bestämma över avbilden av hans 

identitet och den humorn är en slags motstrategi till den objektifierande bildkonventionen. Enligt  

författarna är en humoristisk ton vanligare i reklam riktad till män än kvinnor och de påpekar att  

kvinnor förväntas ta kroppens utseende på mycket större allvar.54 Kanske är de högklackade skorna 

ett sätt för mannen att distansera sig från den objektifierande blicken som överskuggar den typ av 

porträtt som pressbilder är. Genom humor tar objektet kontroll över betraktarens tolkning.

Också i analysen av NKs reklamkampanj förekommer högklackade skor som en humoristisk 

detalj. Ambjörnsson lyfter i sin forskning fram hur en annorlunda genusidentitet görs möjlig genom 

identifikationen med det andra könets genuskoder till exempel genom att göra sig lustig över det 

och ikläda sig könade föremål.55 

Problemet är att en parodi eller en imitation kräver ett original, en förlaga. Normativt förutsätts  

att originalet för män i högklackat är kvinnan eller i varje fall kvinnlighet. Men med ett queerpersp-

ektiv måste vi återvända till diskussionen om sann och falsk genusidentitet; om det finns en 

imitation måste det väl finnas en ursprunglig kärna? Butler föreslår att imitationen kan imitera eller  

53 Eriksson & Göthlund, Möten med bilder, Studentlitteratur, Lund, 2004, s.80
54 Ibid. s.122
55 Ambjörnsson, 2008, s.165
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parodiera själva idén om ursprung, där idén är konstruktionen av manlighet eller kvinnlighet.56 Det 

är alltså konstruktionen av genus som parodieras genom drag eller imiteras av transvestiten, inte ett  

ursprungligt kön. På liknande sätt har jag läst in att de högklackade skorna i de bägge bildexemplen 

konnoterar en kvinnlighet, de syftar inte till att framställa männen som kvinnor. 

Den föreställande handlingen är en performativ handling och som begreppet antyder är det 

situationsbaserat och tillfälligt. Repeteras den performativa handlingen många gånger får det genom 

sin vardaglighet en ritualiserad legitimering.57 Även Ambjörnsson skriver att de upprepade 

handlingarna legitimerar identiteten och att könsidentiteten är en effekt av detta. Genom en 

performativ handling blir vi något men genom att låta bli att göra annat avstår vi från det som 

hänger samman med de handlingarna.58  

2.3.4 ”High heels create arti<ce, it’s the way you walk” 59 

Jag har tidigare lyft fram att ur ett modehistoriskt perspektiv har högklackade skor funnits för bägge 

könen och inte förknippats med kvinnlighet, men idag kan de sägas inkorporera ett kvinnligt genus 

och denna moderna tradition ligger till grund för den samtida diskursens konventioner. 

Det leder mig in på ett citat från den berömde skoformgivaren Manolo Blahnik som rymmer 

kondenserad information om den högklackade skons diskurs. Blahnik påstår att höga klackar skapar 

artificialitet och att det sker i bärarens kroppsspråk. Citatet kan tolkas som att höga klackar skapar 

ett konstlat sätt att ta sig fram, men eftersom Blahnik blev erkänd för sina högklackade damskor kan 

vi anta att han menar att det högklackade modet bidrar på ett positivt vis till bärarens sätt att röra  

sig. Själva spänningen med högklackat är för honom skapandet av det artificiella och hur de 

möjliggör en förändring av det naturliga kroppsbeteendet. Jag anser att artificialitet oftast har  

negativa associationer i vår kultur, vilket kan läsas ut av de synonyma orden naturfrånvändhet och 

onaturlighet. Det syftar också på ett skapande av en konstruktion och mode har i allra högsta grad 

med artificialitet att göra. 

Modeskaparen hyllar här den konstruerade kvinnligheten, men varför  skapar de höga klackarna 

ett kvinnligt genus? Genom att de högklackade skorna aktivt förändrar kroppshållning, steglängd 

och balans skapas en konstruerad kvinnlighet och det förändrade kroppsbeteendet är essentiellt för 

den högklackade skons diskurs. Det är inte svårt att se kopplingen jag gjorde redan i inledningen till 

korsetten, bägge moden kontrollerar kroppen genom fysisk förändring och begränsar bäraren 

rörelsemässigt.60 

56 Butler, 2007, s.217
57 Ibid. s.219
58 Ambjörnsson, 2008, s.137
59 McNeil & Riello, 2006, s.389
60 Smith, 1999, s.266
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2.3.5 Höga klackars konstruktion av en utsatt kvinnlighet

När en man tar på sig högklackade skor som i vår samtida bildtradition konstruerar en kvinnlighet 

förknippas han med det kvinnliga genuset, fastän hans kön biologiskt kan vara en mans, och det 

skapar en förvirring för betraktaren. Vi tolkar personens handling som subversiv.

De högklackade skornas förmåga att skapa ett kulturellt legitimerat feminint kroppsbeteende, om 

än inlärt, kan vara en av de fördelar som höga klackar kan ge. De nackdelar som jag anser är tydliga 

är att de ofta tolkas höra ihop med sexuellt begär som avviker från den heterosexuella matrisen för 

män, kan tolkas som ett sätt för män att göra sig löjlig på kvinnors bekostnad, medför medicinska 

skador vid lång användning, att de objektifierar kvinnor genom att begränsa rörelsefriheten och 

passiviserar aktivitet och konserverar en könsmaktsordning. Eftersom många av nackdelarna är 

allvarliga kan man fråga sig om de inte överväger fördelarna. Enligt Smith kan anledningar varför 

kvinnor utstår de många nackdelarna, med att bruka högklackat, vara en konsekvens av mäns 

kulturella dominans av kvinnor, varför han drar slutsatsen att om kvinnor själva bestämde över sin 

kropp skulle de inte välja högklackat.61 

2.3.6 Högklackat som stärkande mode

Genom mina egna observationer och erfarenheter av högklackat vill jag ge en delförklaring till  

varför jag tror att ”någon” skulle vilja ha högklackade skor. Argumenten är subjektiva och det är 

inte självklart att de argument som jag ser som viktiga för att bära högklackat stämmer för någon 

annan, man eller kvinna.

När vi har på oss skor med hög klack är det inte bara omgivningens uppfattning om dessa som 

räknas. Vi kan naturligtvis tycka om hur dessa skor ser ut, hur de kompletterar andra skor vi redan 

har eller plagg, hur de förhåller sig till rådande trend, hur de är tillverkade mm. Högklackade skor är 

ett av vår tids mest spännande modefenomen just för den direkta kroppspåverkan de har. En 

kroppspåverkan som spelar roll för vårt intresse att bära dem. 

Våra kroppsliga praktiker och rörelsemönster ändras. Också känslan i kroppen genomgår en 

förändring; höfterna skjuts framåt för att balansera tyngden och lyfter bröstet, vilket gör att det är 

svårt att kuta ryggen och hållningen blir mer uppsträckt. Jag upplever att höga klackar i rätt  

situation verkar stärkande av min pondus på ett flertal sätt: genom att förlänga min kropp med ett  

antal centimeter hamnar jag i ögonhöjd med män i en yrkessituation; det gör att jag både fysiskt och 

psykiskt inte börjar i ett underläge, att ha kroppskunskap om hur man går och balanserar i klackar är 

ett kunnande som tar tid och övning att lära sig och är imponerande, ljudet av klackar är dominant;  

61 Ibid. s.271
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det säger mycket om stegrytm och är för mig en förlängning av hjärtslag: lugn stadig gång inger 

förtroende och styrka. 

Om vi översätter pondus till stort socialt kapital är det lätt att läsa praktiken som en signifikant 

eller hjälpare till kapital, en slags investering i maktgarderoben för att få status. Enligt Smiths 

forskning använder kvinnorna de höga klackarna som ett verktyg för att öka sitt erotiska kapital och 

på så sätt få makt över sin situation i patriarkatet.62 Genom vinster av erotiskt kapital associeras 

högklackat till sexualitet vilket gör att män som bär högklackat läses som utmanande av sexuella  

normer. Att bära högklackat kan alltså verka positivt genom att möjliggöra förändringar av den 

naturgivna kroppens fysionomi, ge kvinnor makt genom erotiskt kapital och ett fysiskt lika höjdläge 

som män. Här håller jag med Smith att de ger kvinnor en möjlighet att hävda sig i ett patriarkat,  

men det jag tycker är speciellt intressant för studien av min specifika diskurs är hur de kan 

möjliggöra ett rollspel med genusidentiteter och användas som politiskt verktyg för att 

uppmärksamma konstruktioner av genus.

2.3.7 Höga klackar som motsexistisk utvägspolitik

Enligt Connell formas maskulinitet i relation till en övergripande maktstruktur där kvinnor är  

underordade män och i relation till skillnader mellan femininitet och maskulinitet, något hon kallar  

skillnadspolitik. En lösning hon föreslår är en motsexistisk politik där män tar avstånd från sin 

överordnade position genom genusöverträdelser. Hon skriver att en sådan utvägspolitik inte behöver 

höra ihop med en transsexualism men föreslår att det kan göra det.63 Den åsikten delar hon med 

Simpsons som ser transvestiters performanser av genus som en politisk handling för att 

uppmärksamma en normativ samhällsordning, vad han kallar  drag-as-rebellion.64 Connell skriver 

att eftersom män i allmänhet drar nytta av kvinnans underordning bör utvägspolitiken inte förstås 

som ”någon särskild grupp av mäns strävan att uppnå några konkreta intressemål”65 Snarare borde 

det inom Connells maskulinitetsmodell betyda att de som förlorar på en utvägspolitik är de 

maskuliniteter som har mycket att förlora på förändringar, dvs. de hegemoniska medan de 

maskuliniteter som har något att vinna på en sådan strategi är de som finns i botten av 

maskulinitetshierarkin - de marginaliserade. Jag tolkar det som att diskursen har en politisk 

potential, oavsett om männens högklackade skor är formgivna för en kvinna eller en man, eftersom 

de kopplas samman med ett kvinnligt genus.

Mode som skrider över gränserna för våra genuskonventioner upplevs som hotande och 

62 Hakim, 2011
63 Connell, 1996, s. 216 
64 Simpson, 2009, s. 231
65 Connell, 1996, s.217
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förvirrande av det vi uppfattar är kvinnligt och manligt. De fördomar som finns om vilka plagg och 

klädkoder som hör till vilket genus gör att könsöverskridande mode ofta bemöts med fördomar om 

ett normavvikande sexuellt begär, det gäller i högre grad när män använder plagg som finns i den 

kvinnliga garderoben än i motsatt riktning. Enligt ett queerperspektiv är ett ”garderobslån” 

potentiellt subversivt om det belyser konstruktionen av kön. Effekten av osäkerhet - vad handlingen 

betyder - är den typ av ”glapp” som queera läsningar uppmärksammar.66 Förväntningarna på 

skillnader mellan hur män och kvinnor interagerar påverkar också hur vi visuellt gestaltar kön.67 Det 

är tydligt på bilden där en man i skägg och kostym antagit en ”feminin” kroppshållning  och bär 

dampumps.

2.4 Modets modiga manligheter – analys av en snap-shot-bild i Lucky

Som avslutande analys har jag valt en bild som visar en alternativ gestalning av män i klackar.  

Lucky Magazine publiceras både med en tryckt pappersupplaga som utkommer en gång i månaden 

och med dagliga uppdateringar på webben som digitalt magasin. Tidningen har sitt hemkontor i 

USA och ingår i Condé Nast's tidningskoncern. Att döma av tilltalet på hemsidan vill Lucky 

Magazine vara tonårstjejens trendiga kompis som tipsar om skönhet och mode.68 

Jag har valt att analysera en bild från nätupplagan som föreställer en man i högklackade skor.69 

Den ingår i en artikel med rubriken ”Men in heels – it's happening” och ger en kort intervju med 

den avbildade mannen som arbetar på en annan modetidning för tonåringar.70  Tyvärr ges ingen 

information om var fotot är taget så jag har tagit mig friheten att tolka den som en ögonblicksbild  

under en europeisk modevecka utanför en modevisning och att mannen klätt sig med tanke på detta 

evenemang.

Bilden visar i förgrunden en stillastående man i helfigur. Bakom honom skymtas ett myller av 

människor och tydligast kan vi se fyra personer. Tre av dessa är kvinnor, de är svartklädda i outfits 

som är moderna men inte spektakulärt iögonfallande med undantag av att en av kvinnorna har bara 

ben och höga stilettklackar, dock inte okonventionellt på något vis. Mannen i bakgrunden ser ut att  

vara klädd på ett vardagligt sätt i färgglad fritidsjacka, blåjeans och bruna lågskor. I bakgrunden 

syns också en modernistisk betongbyggnad i rätvinklat formspråk som ramar in bilden. Enkelheten i 

de råa betongväggarna och det aningens mörkare stengolvet gör att individerna lyfts fram på ett 

tydligt sätt och framträder på ett liknande vis som konst hängande i ett galleri som är avskalad all  

66 Ambjörnsson, 2008, s.148, 160
67 Eriksson & Göthlund, 2004, s. 45
68 Lucky Magazine hemsida tittad på 111214 kl 15.13 http://www.luckymag.com/
69 http://www.luckymag.com/style/2011/08/men-in-heels--its-happening
70 Artikel med bild är bifogad i bilaga nr. 8
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dekoration. Det naturliga ljuset träffar mannen uppifrån samt bakifrån vilket gör att vi kan skönja 

skuggor på golvet framför hans skor. Fotografen har sannolikt använt blixt vilket gör att ljus även 

träffar honom framifrån och ger ett blänk i de material som accessoarer och plagg är gjorda av samt 

den hud han visar.

I fokus är alltså en man som står med benen lätt isär, fötterna är något vinklade inåt, den ena 

armen hänger längsmed kroppen medan den andra är böjd där armbågen balanserar en relativt stor 

läderväska och  underarmen är vinklad snett framåt. Handen är vinklad uppåt och griper om ett 

kuvert. Axlarna går i linje med fötternas ytterkant och bidrar till att kroppshållningen känns rak och 

bekväm. Huvudet är centrerat mellan axlarna och ansiktet är också det vänt mot fotografen. Mannen 

har långt, ogroomat mörkt hår i mittbena som faller ned över axlarna och är på ena sidan draget 

bakom örat. Mannen har antydan till naturlig skäggväxt men ansiktet är välrakat. Axlar och armar är 

bara och vältränade, men inte muskulösa, den ena underarmen visar synligt mörk behåring. Runt 

handleder och fingrar bär mannen många armband och ringar i färgerna silver och svart.

2.4.1 Att bära de rätta tecknen på mode

På fötterna har han svarta skinnboots med högt skaft i enkel skomodell utan synliga utsmyckningar 

och vi kan ana genom fotens vinkel att klackhöjden gissningsvis ligger mellan 4,5-6,5 cm. Det kan 

alltså röra sig om ett par Johnny Boots från YSL. Dock är det ovisst om han har herrskor eller 

damskor  på sig. Det ges ingen information i artikeln om detta och det faktum att de är avbildade 

framifrån gör att vi inte kan få någon storleksuppfattning om vare sig person eller sko. På benen har 

han kroppsföljande byxor med en tryckt ”virrvarr-mönstrad” stor rapport, vilket tyder på att de är 

producerade på ett kostsamt vis av ett designermärke.71 Att det är dambyxor det är fråga om är 

troligt då midjelinningen avslutas med markeringen av ett brunt skärp som sitter i den ”naturliga” 

midjan, ca 10 cm över höft, som kvinnors plagg oftast förhåller sig till. Mannen har en svart, ärmlös 

och dubbelknäppt långväst med liggande krage och slag och fyra knappar som ytterligare drar 

blicken till midjan. Under bärs en ärmlös, svart polotröja med uppfälld polokrage som täcker 

halsen.

En av de viktigaste tecknen med hur mannen iscensatt sig själv är de solglasögon som döljer hans 

blick från betraktande. De svarta solglasögonen ter sig ogenomträngliga och påminner om hur det är 

möjligt att anonymisera och hemlighålla en avporträtterad persons identitet genom att göra svarta  

överstrykningar över ögonen på exempelvis brottslingar inom tv och tidningar.72 Solglasögonen 

71 Bilden på Lucky Magazine's bloggsida har döpts till ”Heels(ProenzaJeans).jpg” vilket ger kontextuell information 
att byxorna kommer från det amerikanska designmärker ProenzaSchouler som gör damkollektioner. 

72 Jag är ganska övertygad om att de ingår i det fransk-belgiska modehuset Maison Martin Margielas accessoarsutbud  
sedan mitten av 00-talet. De ger information om personens preferenser av modeidentitet.
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associerar jag också till futuristisk estetik och med dem döljer han sin blick trots, att han intar den 

pose av att se rakt in i kameran som Eriksson och Göthlund beskriver som den framåtblickande 

mannen.73

Det kuvert han håller i handen inramas av ett band av blå och röda streck och är igenkännbart 

med utrikespost. Kuvertet agerar här som ett slags accessoar och symboliserar internationalitet och 

jag associerar detta till hur pass betydelsefullt det nationella gränsöverskridandet har kommit att bli  

för skapandet av en modern urbanitet. Vi kan också läsa in betydelsen att här är en man med 

internationella kontakter som är aktiv. Kanske jobbar han mycket utomlands och har många 

resdagar per år. Jag tror att det internationella nätverket är mycket värdefullt för den som idag vill  

skapa sig en betydelsefull roll inom modesystemet och kuvertet är därför ett viktigt tecken inom 

modekontexten.

2.4.2 Högklackat som en del av den perfekta looken

En tolkning jag genomgående gjort är att formen på klacken har stor betydelse för hur den 

högklackade skon avbildas eller accepteras som manlig eller omanlig. I exemplet från Lucky 

Magazine samt i bilden av YSL's högklackade boots ser jag likheten att en bredare klack 

avdramatiserar höjdens effekt och uttrycker en modern manlighet, medan det i exemplen från 

annonsbilden på en man i stiletter från NK och en man i pumps i DN var tydligt att de genom de 

smalare klackarna förknippades med damskor och framställdes ironiskt och distanserat som 

genusparodi. 

De högklackade skorna mannen på bilden bär tolkar jag har liten betydelse då de delar utrymmet 

med likvärdigt starka tecken som ifrågasätter könsstereotypa klädkonventioner och rörelsemönster.  

I artikeln får detta stöd av den avporträtterade när han säger:

“It's not about trying to look like a woman, it's about doing and wearing whatever is 

necessary to create the perfect look, the perfect moment.”74

Den perfekta looken är här viktigare än de högklackade skornas betydelse för gränsöverskidande. 

Som jag tolkar hans tanke om att skapa den perfekta looken är det avhängigt den kontext 

(modeveckan utanför en modevisning) som han befinner sig i och att  andra legitimerade 

smakdömare kan läsa de koder han bär på ett korrekt sätt. Han lyfter också aspekten att den perfekta 

looken inte är naturlig – den skapas. Ett resonemang som jag tog upp med Blahniks citat om 

73 Eriksson & Göthlund, 2004, s.108
74 http://www.luckymag.com/style/2011/08/men-in-heels--its-happening
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artificialitet i analysen av pressbilden från DN.

Snapshotbilden skiljer ut sig markant från de andra i analysen. Här är en man avporträtterad i en 

ögonblicksbild i ett offentligt rum som själv valt att bära högklackade skor för att uttrycka sin 

personliga identitet. Det är en så kallad verklig bild och eftersom den inte är märkbart iscensatt 

känner jag att den är mer genuin än de övriga. Men som Göthlund och Eriksson påtalar är bilder 

alltid representationer av verkligheten och innehåller tecken om konventioner och normer. 75

I bilden har jag läst tecken som signifierar hög modegrad och designintresse för att visa på att den 

bakgrund och det kunnande som mannen har gör att hans högklackade skor sammanfaller på ett 

naturligt vis med hans övriga klädstil. Tecknen visar på ett individualistiskt och trendigt sätt att klä  

sig på, en stil jag tror skulle uppfattas som okonventionell utanför ett modesammanhang.

Förutom en alternativ bild av manlighet och som ett språk av legitimerande tecken på modegrad 

och mode-knowhow som är signifikanta för yrkesarbetande inom modeindustrin kan vi utläsa viss 

information om hur marknaden för högklackade skor ser ut och vem konsumenten kan vara. 

3. SLUTDISKUSSION OCH RESULTAT

Med analysen 2.1 av annonsbilden från NK synliggjordes en visuell jargong för hur män i 

högklackat syns i reklam och jag resonerade vilka syften som kan finnas för det. Här användes 

skorna som en provokation för att reklamen skulle göra sig hörd i mediabruset, men i detta specifika 

fall även för att ge en bild av modernitet och gränsöverskridande för att kontrastera en 

dräkttradition, herrskrädderiet, och varuhusets historiska anor och konventionella utbud av 

herrkostymer. Genom användandet av högklackade skor från damavdelningen använde de humor 

som ett avväpnande verktyg så att konsumenten inte ska misstolka varuhuset för att uppmana till  

riktiga genusförvirrande stilbrott. NK förutsätter med detta grepp att betraktaren av bilden förstår att  

högklackade skor inte passar en manlig klädsel. 

Att högklackade skor på män används humoristiskt och provocerande är delar av den visuella 

diskursen vilket också tydligt framgår i bildanalys 2.3, pressbilden i DN. I bägge analyser 

avbildades en man i konventionellt manlig klädsel, menandes kostym, tillsammans med 

högklackade damskor. Intressant och annorlunda för 2.3 var att mannen på pressbilden själv valt att 

framställa sig med höga klackar och jag tolkade det som en personlig framställning av en 

konstnärsidentitet. Vidare skilde bilden sig åt genom den kvinnliga pose han intar och hur han 

vinklar foten för att visa sina pumps, uppvisandet av fötternas bara hud samt de högklackade 

75   Eriksson & Göthlund, 2004, s.168
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skornas cerisa färg. Dessa tecken tolkade jag som en medveten lek med genus och uppvisning av en 

personligt ifrågasättande av konventionell manlighet.

Bruket av högklackade skor för att iscensätta en alternativ manlighet var allra tydligast i  

bildanalys 2.4 där en manlig modejournalist bär dem som en del av en outfit med hög modegrad. 

Skillnaden är att det inte är synligt om han bär damskor, varken med klackformgivning eller färg,  

vilket neutraliserar ifrågasättandet av en genusnormativ klädkod som föreskriver att män inte bär 

högklackat. Vidare är hela hans sätt att klä sig modemedvetet och trendkänsligt vilket gör att han 

klär sig för och inom ett system där mode och ”den perfekta looken” är avgörande för den 

personliga iscensättningen. Jag tolkade också att han är en av dem som aktivt förmedlar trender och 

stylinginspiration till en bredare allmänhet, varför han inte kan sägas förlora någon status genom att  

bära könskodade plagg. Min uppfattning är att personer som fungerar modets gränsvakter och har 

legitimerandets makt, alltså även de som klär sig subversivt genusöverskridande, intar särställningar 

som är svåra att positionera inom maskulinitetsmodellen.

Analysen 2.2 skiljer sig från de övriga genom en föremålsstudie per bild av ett par högklackade 

herrskor. Dessutom är ingen människa med på bilden. Jag fann att YSL valde att i text förklara sin 

formgivning genom att hävda sin egen tradition till formgivning från 1960 och -70talet, med 

påverkan från den tidens rock n' roll-scen, något som jag tolkade tydde på ett behov att försvara de 

höga klackarna som konventionella i sitt ursprung. Hur skorna var formgivna skilde sig från de 

smala klackarna på de färgglada pumpsen i analys 2.3, något som visar hur modehuset lyft 

kvalitetsmarkörer som sobert färgval och blockformade klackar för att kommunicera en manlighet.

3.1 Tematisk diskussion

Genom de fyra bildanalyser har teman med betydelser för den samtida visuella diskursen om män 

i högklackade skor lyfts fram. Dessa teman är: behovet av maskulina markörer som en motvikt till 

de feminina klackarna, att formgivningen av klacken har betydelse för uppfattningen av genus, att  

det finns en visuell jargong av män i högklackat som humor, att högklackat för män har en 

könspolitisk potential och att de oproblematiskt kan ingå i garderoben av en modern och särskilt 

modemedveten manlighet.

3.1.1 Maskulina markörer som en motvikt till de feminina klackarna

I samtliga bildanalyser där en person gestaltas i högklackat visas tecken på både maskulinitet och 

femininitet. Jag menar att de höga klackarna av tradition förknippas med en kvinnlighet varför 

tecken på manlighet som traditionella stilregler, färgval och kvalitetsmarkörer blir särskilt viktiga i  
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detta sammanhang. På så sätt skapas en jämvikt till de ”kvinnliga” klackarna.

I annonsbilden från NK markeras maskulinitet med hjälp av en välskräddad kostym och en tydlig 

marknadsföring av varuhuset långa tradition av att erbjuda exklusiva och konservativa modevaror. 

Mannen på pressbilden i DN bar också en konventionell kostym, med mörk heltäckande polotröja. 

Därför stod de bara fötter han hade i pumpsen i skarp kontrast till övrig habit.

Vikten av att hävda tradition, exklusivitet och förtrogenhet med hantverk var också synlig i  

analysen av Johnny Boots från YSL. En sko som trots en hög klack framstod som manlig och som 

länkades till de män som burit klackar genom modehistorien. 

3.1.2 Klackens genus – en formgivningsfråga 

Inom skoformgivning tycks mäns skomode, och generellt mäns klädschema, i högre grad än 

kvinnors förknippas med funktion, praktikalitet och kvalitet. Högklackade skor ifrågasattes redan 

under 1700-talet, främst för sin omoraliska och opraktiska natur förknippades med kvinnlighet 

genom att vara överflödig prydnad.76 Att den höga klacken konstruerar kvinnlighet och artificialitet 

tolkar jag är en viktig del av diskursen, kunde utläsas i citatet från skoformgivaren Manolo Blahnik.

I analysen av YSLs produktbild lyftes perspektivet att männens klackar under det långa 1700-

talet var mer bastanta och blockformade än kvinnors och liknade Johnny Boots, medan kvinnornas 

antydde en mer elegant och sirlig form, dock inte fullt så extrema som de damskor som figurerar i 

analyserna. Modehuset valde att förklara varför formgivningen ser ut som den gör, genom att syfta 

på den rock n' roll-scen som fanns under Yves Saint Laurents tid, vilket jag tolkade  berodde på en 

oro för att skorna skulle uppfattas som feminina. 

I de analyser där damskor bärs, väljer det fotograferade objektet att visa upp de smala klackarna, 

genom att vinkla fötterna, för att tydligt visa att det är damklackar. I analysen av pressbilden lyfte s  

fram att högklackade skor för kvinnor konstruerar en femininitet medan de för män konnoterar en 

omanlighet.

Att materialen också skiljde sig åt för dam- och herrskor markerade genus; på YSL's hemsida 

fanns fem varianter av Johnny Boots, samtliga i exklusiva skinn och naturliga färger medan 

pumpsen i pressbilden från DN var färgstarka och såg billiga ut.

3.1.3 Humoristiska performanser 

Queerteorins resonemang om parodins behov av ett original (här det kvinnliga genuset) var ett 

intressant perspektiv för tolkningen av humor och parodi i bildanalyserna. Genom att skorna 

anspelade på kvinnlighet blev bilderna humoristiska. Valet av modellens högklackade skor i NKs 

76 McNeill & Riello, 2005, s. 188
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kampanj blev en komisk detalj för att fånga uppmärksamhet genom spektakel. Dock upplevde jag 

själv inte bilden som lättsamt humoristisk. 

I bildanalysen av pressbilden i DN användes humor som en motstrategi till den objektifierande 

bildkonventionen. De högklackade skorna användes som ett verktyg för objektet att ta kontroll över 

betraktarens tolkning genom humor. 

3.1.4  De höga klackarnas politiska potential

I analysen av pressbilden diskuterades att för kvinnor kan höga klackar ingå i en maktgarderob. 

Säkerligen kan också män dra fördelar av höga klackar genom att tillskansa sig erotiskt kapital och 

pondus, dock har det från början inte varit mitt fokus att analysera den delen av diskursen. Den 

politiska potential som jag valt att läsa tecken av har varit av ett könspolitiskt slag som grundat sig  

på Connells motsexistiska utvägspolitik. Genom att utföra genusperformanser, som kvinnligt 

könade plagg på en man, uppmärksammas en normativ samhällsordning. I bilden av regissören 

fanns en lek med de feminina pumpsen som gav utrymme för könspolitisk tolkning och som en 

iögonfallande iscensättning av en konstnärsidentitet med ambition att bryta normer. 

I NK-analysen framgick det på varuhusets hemsida att valet av högklackat varken var avsett att 

tolkas som trend eller politik, vilket avväpnade att möjligt hota den hegemoniska maskuliniteten  

eller visa upp en alternativ modern manlighet.

3.1.5 Höga klackar som en symbol för den moderna mannen

Som ovan beskrivits fanns det i både pressbilden och reklambilden tecken som kunde tolkas som 

ett trendintresserat användande av högklackade skor eller som tecken på en modern manlighet,  

alternativ till den konventionella. Men det var först i analysen av bilden i Lucky Magazine som 

budskapet om detta var tydligt. I analysen uppmärksammades att den avbildade mannen bar koder 

om ett kunnande både om mode och statusmarkörer inom modebranschen. Min åsikt var även att 

han fritt bejakade mode och kroppsrörelser på ett genusöverskridande sätt utan humor. Analysen 

visade att det inom den visuella diskursen inte går att per automatik läsa kvinnligt könade plagg 

som en ironisk handling när en man bär dem. Den visade även att att högklackade skor för en man 

kan handla om modegrad. 

Jag tolkade att den perfekta looken för mannen var skapad, och därför inte hade med biologiskt 

kön att göra.
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3.2 Fler perspektiv på min forskning

Män som använder kvinnligt kodade plagg som drag eller fetisch har inte varit en del av 

undersökningsperspektivet, varför diskursens sexuella innebörd till stor del undvikits. Ett sådant 

perspektiv hade säkert bidragit med värdefull information till mina analyser. Till exempel hade 

diskussionen om fenomenet som pinsamt i det offentliga rummet och som humoristiskt och 

förnedrande verktyg, fått ytterligare en dimension med det sexuella perspektivet tillsammans med 

en bakgrund av det hegemoniska maskulinitetsschemat.

3.3 Slutsats

Avslutande har analyserna givit resultat på två olika förhållningssätt inom diskursen: ett där 

skorna används på ett humoristiskt, provocerande sätt som en lek med genderifierade plagg och 

normerande föreställningar om manlighet, och ett där klackarna har inkorporerats i den manliga 

garderoben på ett seriöst sätt, där högklackat både kan iscensätta ett genusalternativt 

manlighetsideal samt hög modegrad. 
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