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Abstract/Sammanfattning 
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Höstterminen 2014 
 

Titel: Vogue Paris och myten om ”la Parisienne”: En mångtydig representation och 

identitet 

Författare: Terese Ekman 

Handledare: Kristina Widestedt 
 

Det finns mycket tidigare forskning kring könsrepresentation i media, dock är det inte alla 

medie-genrer som uppmärksammas och mode har ofta en marginaliserad roll i 

genusforskning. I denna uppsats undersöks hur den franska modetidningen Vogue Paris 

representerar ”la Parisienne” – den parisiska kvinnan – utifrån de två motsägande 

vetenskapsteorierna feminism och post-feminism. Syftet med denna uppsats är att bidra till 

den feministiska debatten kring mode och könsrepresentation i media och ge ny insikt kring 

hur modetidningen representerar kvinnan. Genom en kvalitativ innehållsanalys av olika 

modefotografi ur två nutida nummer av modetidningen som representerar ”la Parisienne”, 

med Roland Barthes semiotiska modell som metod, besvaras frågorna: hur representerar 

Vogue Paris ”la Parisienne” genom modefotografi; på vilket sätt (re)konstrueras myten om 

”la Parisienne”, samt vad innefattar denna myt; hur kan denna representation/konstruktion 

uppfattas utifrån feminism respektive post-feminism; och slutligen, hur förhåller sig denna 

myt till den dominerande ideologin om kvinnlighet? I min undersökning kommer jag fram till 

att Vogue Paris konstruerar en motsägelsefull och kontrastfylld myt om ”la Parisienne”, som 

innefattar en innebörd som både feminin och sexuell men även naturlig och maskulin. ”La 

Parisienne” är en mångtydig representation och genom en feministisk kontra post-feministisk 

läsning av bilderna belyses två olika sidor av denna, både ideologiska men även njutningsfulla 

och uppskattade, identitet. Denna representation och myt går emot flera tidigare feministiska 

synpunkter kring medierepresentationen av kvinnan och flera av de opponerande feministiska 

ståndpunkterna angående mode – min uppsats belyser att mode inte alltid har en sexuell eller 

förtryckande natur. Representationen av kvinnan i form av ”la Parisienne” går främst emot 

den dominerande ideologin om kvinnlighet, som naturaliserar kvinnans roll som fru, 

hemmafru, mamma och sexuellt tillgängligt objekt. Parisiskan representeras dock ofta som 

sexuell, men framförallt som en aktiv, självständig, bestämd, icke-traditionell och fri kvinna.  
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1. Inledning 
 

Den franska modetidningen Vogue Paris som representerar Paris mer än någon annan 

modetidning, vilket dess titel och innehåll bekräftar, kan ses som en symbol för den franska 

parisiska kvinnan – ”la Parisienne”. Valerie Steele (1998: 26, 73-75, 100) poängterar hur ”la 

Parisienne” genom tiderna representerats i bland annat litteratur och konst, och att ”la 

Parisienne” således är ”[…] not merely a female inhabitant of Paris, but rather the symbol of a 

typical type of woman.” (Steele 1998:73). ”La Parisienne” är en mytisk och legendarisk 

symbol som fortfarande hyllas och väcker beundran. Denna typ av kvinna representeras än 

idag i både litteratur och media – framförallt i mode-kontexter – och är en symbolisk 

modeikon som ofta framställs i modetidningen Vogue Paris. Ett av de senaste numren av 

denna modetidning, från september 2014, aktualiserar ”la Parisienne” på nytt då denna myt 

utgör numrets huvudtema. Vogue Paris från augusti 2012 är också dedikerad till ”la 

Parisienne”. Dessa två nummer av modetidningen inspirerade mig till att undersöka just 

representationen av ”la Parisienne”. Ytterligare en orsak till mitt intresse för modetidningen 

Vogue Paris och representationen av ”la Parisienne” är det faktum att jag studerat franska och 

själv bott i Paris.  

 

Eftersom ”la Parisienne” inte är en fastställd och konsekvent identitet, eller en specifik fysisk 

existens, utan snarare en mytomspunnen karaktär utifrån vilken det finns många olika typer av 

representationer, vill jag undersöka hur denna myt representeras (och således manifesteras, 

samt skapas) i Vogue Paris – en välkänd modetidning som representerar Paris och den 

parisiska kvinnan. Jag vill undersöka vilka element och vilken betydelse modetidningen 

Vogue Paris tillskriver ”la Parisienne” genom dess representation av denna kvinnliga identitet 

i modefotografi. Frågan är hur Vogue Paris konstruerar myten om ”la Parisienne”, samt vad 

denna myt innefattar, och hur denna kvinnliga representation och myt förhåller sig till den 

dominerande ideologin om ”kvinnlighet”. 

 

Vogue Paris presenterar ofta kvinnan som glamorös, elegant, feminin, sexuell och utmanande, 

men även till viss del naturlig och maskulin. Vogue Paris representerar alltså en mångtydig 

bild av kvinnan och ”la Parisienne”, vilket gör just denna modetidnings könsrepresentation 

intressant att undersöka. Könsrepresentation i media är ett område runtomkring vilket det 

finns många debatter och teorier (se Gauntlett 2002; Gill 2007; Ross 2010; van Zoonen 1994). 

Hur modetidningen representerar eller framställer kvinnan, inklusive de myter om femininitet 
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och kvinnlighet som den skapar, är intressant att undersöka då modetidningen producerar ett 

(symboliskt) kvinnligt ideal (Bignell 1997:76-77). 

 

”La Parisienne” är särskilt intressant ur ett feministiskt respektive post-feministiskt 

perspektiv, till följd av hennes mångtydiga och till viss del motsägelsefulla identitet – som 

anspelar på både femininitet och maskulinitet. Feminism och post-feminism har olika 

ståndpunkter kring mode, sexualitet och könsrepresentation, därmed är det intressant att 

tillämpa båda dessa teorier på representationen av ”la Parisienne” i Vogue Paris. Feminism 

och post-feminism tar olika ställning och visar på att betydelse är mångtydig och kan tolkas 

olika. Frågan är hur representationen av ”la Parisienne” i Vogue Paris kan uppfattas och 

diskuteras utifrån feminism kontra post-feminism. 

 

Dessa två vetenskapsteorier innebär, precis som ”la Parisienne”, motsägelsefullheter och 

mångtydighet. Feminism är en motsägelsefull teori som snarare omfattar flera olika 

perspektiv och är således en icke-konsekvent ”identitet” – precis som ”la Parisienne”. Att 

undersöka representationen av ”la Parisienne” gentemot feminism kontra post-feminism är 

således intressant och skulle kunna fördjupa kunskapen kring feminism, mode, sexualitet och 

könsrepresentation i media. 

 

   

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Mitt syfte är att undersöka på vilket sätt modetidningen Vogue Paris representerar (och 

således konstruerar) myten om ”la Parisienne” genom modefotografi och att analysera denna 

representation, och identitet, utifrån feminism respektive post-feminism, i förhållande till den 

dominerande ideologin om kvinnlighet, för att belysa och bidra till (den feministiska) 

debatten kring könsrepresentation, mode och sexualitet. 

- Hur representerar Vogue Paris ”la Parisienne” genom modefotografi? 

- På vilket sätt (re)konstruerar Vogue Paris myten om ”la Parisienne” idag, och vad 

innefattar denna myt? 

- Hur kan denna representation/konstruktion av ”la Parisienne” uppfattas och diskuteras 

utifrån ett feministiskt respektive post-feministiskt perspektiv? 

- Hur förhåller sig myten om ”la Parisienne” till den dominerande ideologin om 

kvinnlighet? 
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1.2 Material och avgränsning 

 

”La Parisienne” är ett tema som går att finna i flera bildserier ur olika nummer av Vogue 

Paris under de senaste åren, men att undersöka alla dessa bildserier skulle bli ett för stort 

arbete och därmed har jag avgränsat mitt urval till de två nummer av tidningen ifrån de 

senaste åren som har ”la Parisienne” som huvudtema igenom hela tidningen. Mitt material 

består av modefotografi ur Vogue Paris från augusti 2012 och september 2014. Jag har valt ut 

fyra bildserier ur dessa två nummer som på ett tydligt och motiverat sätt representerar ”la 

Parisienne”, vilket framförallt framgår av titel, bildtext och tecken. 

 

Vogue Paris från augusti 2012 innehåller bara två bildserier med ”la Parisienne” som tema 

och jag använder båda som material. I nästa nummer, Vogue Paris från september 2014, finns 

flera bildserier som representerar ”la Parisienne” men även här har jag avgränsat mig till att 

använda endast två bildserier. Ifrån dessa fyra bildserier har jag sedan valt att analysera de 

bilder som tydligast representerar och konnoterar Paris och den parisiska kvinnan, till följd av 

miljö och tecken. Jag har alltså valt bort bilder som inte främjar min analys då de inte är 

särskilt representativa för ”la Parisienne” eller inte representerar parisiskan lika tydligt som de 

valda bilderna. Jag har dessutom försökt göra min analys mindre ensidig genom att välja 

bilder med olika typ av representation av ”la Parisienne” – då Vogue Paris framförallt 

förmedlar ”la Parisienne” som en mångsidig kvinna och myt. 

 

Bildserien ”Chic ultime”, från Vogue Paris augusti 2012, är dedikerad till smycken och 

skildrar ”l’élégance parisienne” (den parisiska elegansen). Sammanlagt sju bilder porträtterar 

samma modell i samma miljö igenom hela bildserien och jag har valt att analysera fem av 

dessa bilder. Nästa bildserie jag valt är ”Black is Beautiful” från Vogue Paris september 2014, 

som representerar ”le chic parisien” (det parisiska chica/stilfulla) och består av fem bilder 

med fokus på svarta smycken – således titeln. Jag använder tre av dessa bilder som material. 

Den andra bildserien ur Vogue Paris från september 2014 som jag valt är ”Paris en douce”, en 

bildserie på nio bilder som representerar en bohemisk och retro-bild av ”la Parisienne” à la 

Françoise Hardy. Jag använder sex bilder ur denna bildserie i min analys. Dessa tre bildserier 

kommer jag analysera i form av en mer översiktlig analys, eftersom de i respektive bildserie 

endast visar en modell med liknande look igenom alla bilder och således snarare kan ses som 

”stillbilder” ur en och samma scen eller film.  
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Den andra bildserien ur Vogue Paris från augusti 2012 som utgör en del av mitt material är 

”Paris mon amour”, som består av sammanlagt sextiofem bilder varav jag valt ut fjorton. Ur 

denna enorma bildserie har jag gjort ett urval baserat på bland annat bildernas miljö och 

tecken, då jag valt de bilder som visar någon del av Paris och således på ett tydligt sätt speglar 

denna stad och parisiskan. Denna bildserie visar ”la Parisienne” som väldigt maskulin i vissa 

bilder och kvinnlig samt sexuell i andra. Jag har således även baserat mitt urval på att välja 

båda dessa typer av representationer, för att få med denna tydliga kontrast mellan maskulinitet 

och femininitet. Denna bildserie kommer jag analysera i olika teman, där olika bilder 

analyseras tillsammans (under samma rubrik) då de antingen har en liknande konnotation eller 

till följd av att de är varandras motsatser. Några bilder ur bildserien förekommer även under 

samma rubrik som analysen av ”Paris en douce”, till följd av en liknande representation.  

 

I Vogue Paris från september 2014 förekommer även tre andra bildserier som ska 

representera ”la Parisienne”, men inte på ett lika tydligt sätt som de fyra bildserier jag valt och 

beskrivit ovan. Två av dessa bildserier, ”Glamorama” och ”Frenchy”, är inte tagna i Paris och 

det enda som tydligt konnoterar ”la Parisienne” är bildtexterna. Den tredje bildserien är ”Edie 

à Paris”, som porträtterar den brittiska modellen Edie Campbell flanera längs Seinefloden i ett 

”Swinging Sixties baby-doll” mode. Bildserien, som framförallt konnoterar en brittisk 

identitet, är inte en särskilt motiverad representation av ”la Parisienne” (förutom miljön) och 

främjar dessutom inte min undersökning. Dessa tre bildserier har alltså valts bort då de inte är 

relevanta och eftersom jag inte har plats för fler modefotografi i min undersökning. 

 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 ”La Parisienne” enligt Valerie Steele och Vogue Paris 

 
”La Parisienne est-elle réelle? On peut se le demander.” (Vogue Paris 2014:154)1 

 

Emmanuelle Alt, chef-redaktören för Vogue Paris, definierar ”la Parisienne” som en myt, en 

stil och en fri kvinna, som inte låter sig definieras av ett par stilettklackar, en kjollängd, en 

hårfärg eller ett läppstift. ”La Parisienne” beskrivs istället som komplex samt mysteriös, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Översättning: ”Är la Parisienne verklig? Det kan man fråga sig.” 
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elegant och vild/galen i numret från augusti 2012. Det nämns även att parisiskan är en kvinna 

som förespråkar självständighet då hon har en ”smak för frihet” (Vogue Paris 2012:48).2 

Emmanuelle Alt beskriver ”la Parisienne” på nytt i numret från september 2014. Det 

poängteras att ”la Parisienne” är en naturlig skönhet som gör få ansträngningar och att den 

parisiska kvinnan framförallt flanerar längs Seinefloden och andas in Paris (Vogue Paris 

2014:154). 

 

Valerie Steele tar upp historien kring det franska, parisiska modet i Paris Fashion (1998) med 

fokus på Paris – modets huvudstad. Steele (1998:73) beskriver den eleganta, koketta 

parisiskan ur ett historiskt perspektiv och ”la Parisienne” definieras bland annat som en 

feminin sexuell skönhet “[…] closely associated with Paris fashion.” (Steele 1998:73). ”La 

Parisienne” började redan beskrivas som modeikon år 1761 av Jean-Jacques Rousseau, men 

uppstod framförallt som symbol under 1800-talet då hon bland annat representerades i 

litteratur av den franska författaren Honoré de Balzac (Steele 1998:26, 73). 
 

”The image of la femme Parisienne preoccupied French artists and writers from the Romantic period through 

the Belle Époque. As envisioned by her contemporaries, she was not merely a female inhabitant of Paris, but 

rather the symbol of a typical type of woman.” (Steele 1998:73) 

 

”La Parisienne” beskrivs ursprungligen som la grisette, en ung parisisk typ av kvinna som 

arbetade som sömmerska, modist eller damskräddare. Denna kvinna blev en parisisk myt 

under 1820- och 1830-talet. La grisette var alltså en arbetande kvinna, men trots sin fattigdom 

porträtterades hon som vacker och elegant. Hon arbetade hela veckan men beskrivs som en 

självständig och promiskuös kvinna som roade sig på söndagarna. La grisette fick till följd av 

sin fattigdom ibland utöva prostitution för att överleva, men trots detta romantiserades myten 

om denna parisiska typ av kvinna. Hennes koppling till mode, som sömmerska, bidrog 

ytterligare till att glamourisera denna kvinna och myt. Denna tidiga version av ”la Parisienne” 

skildrades som konstnär, erotisk fantasi och som en sorts naturlig ”aristokrat” (Steele 

1998:56, 68-70). Coco Chanel nämns som en senare grisette och således som en ”Parisienne”. 

Chanel som kom från en fattig bakgrund och arbetade som modist i Paris lyckades till slut 

skapa sitt eget modeföretag och kom på så sätt bort från fattigdomen (Steele 1998:71-72).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  ”[…] la Parisienne, un mythe, le style, une femme libre, sur laquelle on se retourne et qui ne se laisse pourtant 
pas se définir par un talon, un escarpin, une longueur de jupe, une teint de cheveux ou un rouge à lèvres. La 
Parisienne serait plus complexe. On parle de son mystère, de son caractère trempé, de son sens artistique, de son 
goût de la liberté, de sa folie… ” (Vogue Paris 2012:48) 
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”La Parisienne” beskrivs även som en kvinna som till följd av sin charm tjusar och 

subordinerar män samt driver dem till äktenskap, till självmord eller till galenskap (Steele 

1998:74). 

 

Den parisiska kvinnan illustrerades under 1800-talet på ett romantiserat sätt i massmedia och 

populärkultur, som bland annat franska modetidningar, och blev på så sätt ett kvinnligt ideal 

(Steele 1998:72-73, 100).   

 

”La Parisienne” är en intressant identitet som ännu inte fastställts eller fått en bestämd roll, 

vilket dess fortsatta representation avslöjar. ”La Parisienne” existerade såväl på 1800-talet, 

1960- och 1970-talet, som idag, år 2014. Enligt Vogue Paris representerar bland andra 

Catherine Deneuve, Françoise Hardy, Loulou de la Falaise, Carla Bruni och Marion Cotillard 

den parisiska kvinnan. Enligt Valerie Steele (1998:24-26) kan Marie Antoinette ses som ett 

ännu tidigare historiskt exempel på ”la Parisienne”. ”La Parisienne” är alltså en storslagen 

symbolisk identitet som innefattar många ikoniska namn och personligheter, och som 

fortfarande lever kvar i (bland annat) Vogue Paris. 

 

 

3. Teoretisk ram och tidigare forskning 
 

Feminism och post-feminism utgör den huvudsakliga teoretiska ramen. Mitt mål är att ställa 

feminism och post-feminism emot varandra i en jämförelse, i förhållande till materialet, för 

att undersöka könsrepresentation i modetidningen samt på så sätt även bidra med nya insikter 

kring den komplexa teorin feminism gentemot könsrepresentation i media. I undersökningen 

används även Roland Barthes semiotiska teorier kring myter och ideologi vid sidan av 

feminism och post-feminism, men dessa begrepp fungerar i denna uppsats mer som 

metodverktyg och beskrivs således framförallt i metod-kapitlet. ”Representation” är 

ytterligare en teori som är relevant för denna studie av representationen av ”la Parisienne” i 

Vogue Paris. Denna teori utgör inte den huvudsakliga teoretiska ramen utan kommer att 

beskrivas kort, då en definition av teorin och begreppet representation trots allt är nödvändig i 

min undersökning. 
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Det finns mycket tidigare forskning kring media och könsrepresentation med koppling till 

feminism och post-feminism (se Bruzzi, Church Gibson 2000; Gauntlett 2002; Gill 2007; 

McRobbie 2004; Ross 2010; van Zoonen 1994). Karen Ross (2010) bidrar med relevanta 

fakta kring feminism och könsrepresentation, men förhåller sig väldigt kritisk (och 

fördömande) till könsrepresentation i populärkulturella medier. Liesbet van Zoonen (1994:1-

2) varken fördömer eller celebrerar populärkultur och ger i Feminist Media studies (1994) en 

nyanserad bild av könsrepresentation där olika feministiska ståndpunkter belyses – men 

framförallt kritiska sådana. Rosalind Gill, däremot, presenterar i Gender and the Media 

(2007) både en kritisk feministisk ställning men även en poststrukturalistisk och post-

feministisk sådan i förhållande till könsrepresentation i media. 

 

Jag har framförallt inspirerats av Pamela Church Gibsons text ”Redressing the Balance: 

Patriarchy, postmodernism and feminism”, ur Fashion Cultures: Theories, Explorations and 

Analysis (Bruzzi, Church Gibson 2000), som tar upp relationen och debatten mellan feminism 

och mode. Denna text framhäver feminismens motsägelsefullhet samt modets mångtydighet. 

Texten nämner även att feminism inte är en fullständig eller enhetlig teori och att feminismen 

således är i behov av ytterligare forskning – framförallt i förhållande till mode och 

könsrepresentation – vilket inspirerade mig till att ta mig an denna komplicerade debatt.  

 

 

3.1 Feminism  

 

Feminism är en komplex teori som består av flera olika inriktningar och har utvecklats och 

förändrats över tid (Ross 2010:6). Feminism definieras av van Zoonen (1994:2-3) som ett 

politiskt projekt som idag främst är en teori som analyserar genus – en social konstruktion av 

könsroller som sprids av bland annat media och som strukturerar världen och människors 

uppfattningar kring kön. Språk och kultur konstruerar en diskurs om kvinnan och femininitet 

som står i kontrast till mannen och maskulinitet, dessa definitioner bidrar till att skapa 

föreställningar kring vad exempelvis kvinnan är/bör vara som framstår som naturliga. 

Feminism analyserar även genus koppling till makt och således maktförhållanden (van 

Zoonen 1994:3-4, 32-33). 

 

Ross (2010:6-7) nämner att det finns tre olika typer av feminism: den ursprungliga 

feminismen, som framförallt fått kritik till följd av dess koppling till ”[…] a white Western 
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bourgeois theoretical position and lived experience” (Ross 2010:6); den andra vågen av 

feminism, Karen Ross egna position, som framförallt vill förändra sociala aspekter och skapa 

jämställdhet mellan män och kvinnor i samhället; och slutligen ”third-wave-feminism”, 

dagens feminism, som enligt Ross (2010:7) har det korrupta mottot ”anything goes as long as 

we’re enjoying ourselves”.  

 

De typer av feminism jag kommer att använda mig av i denna uppsats är ”second-wave 

feminism” kontra ”third-wave feminism” – även kallad post-feminism. ”Second-wave 

feminism” kommer jag hädanefter kalla enbart för feminism eller traditionell feminism. 

Denna typ av feminism har sitt ursprung i 1960- och 1970-talet och söker efter 

könsjämställdhet (Ross 2010:28). 

 

Den traditionella feminismen anser att kvinnan har en förtryckt position i samhället till följd 

av sociala, patriarkala och kapitalistiska strukturer, samt till följd av ett sexistiskt samhälle. 

Feminister började kritisera media och framförallt ”kvinnotidningar” under 1960-talet för att 

distribuera ideal och myter som naturaliserar kvinnans roll som hemmafru och mamma. 

Kvinnlig medierepresentation av kvinnor topless i tabloider, som inträdde under 1980-talet, 

kritiserades likaså av feminister som ett förnedrande förtryck. Feminister framför alltså inte 

bara en debatt om könsjämställdhet och kvinnliga rättigheter, utan debatterar också kring de 

symboliska definitioner av femininitet som förekommer i media. Enligt feminismen existerar 

en dominerande ideologi om femininitet eller kvinnlighet i samhället som sprids genom 

media. Denna dominerande ideologi innefattar både en traditionell kvinnlig roll, som 

hemmafru och mamma, men också en roll som sexuellt objekt. Den dominerande ideologin 

om kvinnlighet är ”osynlig” och får vissa föreställningar att framstå som naturliga och 

opolitiska, den accepteras således av allmänheten och innebär alltså ett kvinnligt förtryck (van 

Zoonen 1994:3, 11-12, 24, 77-78). 

 

Ross (2010:62) nämner att sexig och naken reklam som ska föreställa ironisk och post-

feministisk i själva verket snarare är sexistisk och utnyttjande mot kvinnor. Denna ställning 

gäller även pornografi och pornografiska bilder, som enligt feminismen betonar mäns 

dominerande makt över kvinnor och således innebär/kan orsaka våld mot kvinnor (Ross 

2010:62, 70-72). Enligt feminismen objektifierar pornografi även kvinnor och bekräftar den 

patriarkala ideologin om kvinnor som sexuellt tillgängliga objekt (van Zoonen 1994:18-19). 
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Ross (2010:42, 44) påpekar att media framställer stereotypiska bilder av män och kvinnor, 

samt manlighet och kvinnlighet. Dessa ideal anses dessutom vara ouppnåeliga och 

ångestskapande, då de inte är i linje med ”vanliga” kvinnor och män. Enligt feminismen 

framställs kvinnan i media framförallt som ett attraktivt objekt som har som syfte att bli tittat 

på och dra till sig ”the male gaze” (van Zoonen 1994:87). 
 

Den traditionella feminismen kritiserar alltså huvudsakligen media för att innehålla en 

stereotyp, sexistisk och ideologisk representation av kvinnor, som utgör en patriarkal 

definition av kvinnan (van Zoonen 1994:27) och bland annat innefattar ”[…] women’s largely 

subservient roles, their lack of involvement in the world of work, their dependence on men, 

their attractiveness […]” (Ross 2010:44). 

 

 

3.1.1 Mode och feminism 

 

Pamela Church Gibson (Bruzzi, Church Gibson 2000:349-350) tar upp debatten mellan 

feminism och mode, som minst sagt är komplex. Feminism är väldigt skeptisk och kritisk till 

mode och den feministiska oppositionen till mode grundar sig, enligt Church Gibson (Bruzzi, 

Church Gibson 2000:350), framförallt i tron om att mode handlar om att vara attraktiv och 

sexuellt åtråvärd. Det poängteras dock att denna tro kring mode är fundamentalt fel och att 

mode inte främst har en sexuell natur eller för den delen ett syfte att attrahera ”the male gaze”. 

Det framhävs att kvinnor främst klär upp sig för varandra och att mode därmed inte har som 

huvudsyfte att attrahera en möjlig sexuell partner. Trots detta existerar en feministisk 

opposition mot mode och modetidningen betecknas som ett förtryck mot kvinnan då glossiga 

tidningar som Vogue representerar kvinnan stereotypt som ett sexuellt objekt. För att försvara 

mode från detta feministiska angrepp påpekas att mode inte alltid innebär ett ”sexuellt” mode 

i form av höga klackar, nagellack och massvis med smycken och att sexualitet inte bör 

förväxlas med mode (Bruzzi, Church Gibson 2000:350). 

 

En feministisk synpunkt är att kvinnor blir offer för mode, då kvinnor ”tvingas” till att 

exempelvis sminka sig eller färga håret och att mode således är en form av kontroll och våld 

mot kvinnor. Kvinnan anses ofta utifrån patriarkala attityder att höra hemma i en materiell 

och kroppslig värld, för att förändra detta avvisar feminister i sin tur den materiella mode-

världen som trivial och ytlig och anklagar kvinnor som anammar mode för fåfänga och 
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utseendefixerade. I sin process av att förkasta mode anammar feminismen istället en 

patriarkal inställning, som följer snarare än förkastar de patriarkala normerna. Det påpekas att 

mode faktiskt är något som berör alla kvinnor. Feminister bör för att opponera mot patriarkala 

normer istället bekräfta sin äganderätt över mode, den materiella värld som patriarkatet 

förkastar, – en plats som kan utgöra positivt kvinnligt nöje – och beskriva denna värld dit 

både mode och kvinnor hör på egna villkor och med egna ord (Bruzzi, Church Gibson 2000: 

351-353, 355, 359-360). Dock framstår inte denna åsikt som jämställdhetseftersträvande, utan 

belyser snarare kvinnans rätt till makten över modevärlden – en värld dit män trots allt också 

tillhör.  
 

Denna text framhäver även att mode är viktig för könsroller och genuspolitik, då det fungerar 

som ett verktyg för att konstruera identitet. Genus är en social konstruktion som inte har 

någon grund i biologi eller sexualitet och mode kan användas för att dekonstruera könsroller. 

Mode kan alltså uppmärksamma könsfrågor och bör därmed inte förkastas av feminismen 

(Bruzzi, Church Gibson 2000:355-356). 

 

 

3.2 Post-feminism 

 

Den traditionella feminismen gav upphov till en ny form av feminism – post-feminism – och 

en ny form av kvinnlighet. “This brand of femininity is confident, sexy, sassy, and most 

definitely not victim.” (Ross 2010:28) Denna typ av feminism firar slutet på sexuellt kvinnligt 

förtryck och har övergivit feminismens politiska projekt (Ross 2010:34-35, 65).  

 

Post-feminism har sitt ursprung i framförallt 1990-talet och kan, enligt McRobbie (2004), ses 

som en reaktion mot tidigare feminism. Post-feminism karakteriseras av en underminering av 

tidigare feministiska ståndpunkter och strider, då denna typ av feminism menar på att 

jämställdhet redan uppnåtts och att feminism således är uråldrig. Post-feminism kan således 

ses som en icke-kritisk teori, i kontrast till traditionell feminism, och tar avstånd från 

feminismen. Post-feminism är positiv till populärkultur och menar att ”den nya unga kvinnan” 

är en kvinna med frihet och valmöjligheter. Post-feminism är dessutom inte negativ till 

kvinnlig sexualitet; den post-feministiska kvinnan anammar, utforskar och njuter av sin 

sexualitet. Post-feminism fokuserar på subjektet snarare än på kvinnor som en grupp eller ett 

”vi” (McRobbie 2004:255-257, 262). 
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“Importantly, a clear focus is on the individual rather than the collective, on feeling good about oneself rather 

than bad about a whole group, about chasing desire rather than denying attraction.” (Ross 2010:28) 

 

Post-feminister anser att den traditionella feminismen är “the pious ramblings of sulky white 

women who persistently cast men and patriarchy in the role of oppressor and themselves as 

eternal victim.” (Ross 2010:28) 

 

 

3.2.1 Post-feminism, mode och sexualitet 
 

”[…] the ”new” is an environment which is post-feminist and post-ironic, slyly insinuating that gender 

equality has now been won so women can stop hating men and return to wearing the short skirts and lipstick 

which they have always, secretly, craved.” (Ross 2010:28) 

 

Post-feminism är, till skillnad från feminism, positiv till mode. Mode är ur ett post-

feministiskt perspektiv en njutning som inte bör förnekas kvinnan. Många kvinnor ser mode, 

kläder och utseende som ett nöje som inte innebär kvinnligt förtryck (Gauntlett 2002:87).  

 

Enligt post-feminismen har den traditionella bilden av kvinnan som fru, mamma och 

hemmafru försvunnit och ersatts av en positiv medierepresentation av kvinnan som sexuellt 

självsäker, självständig och ambitiös. Denna nya kvinna uttrycker sin frihet genom kläder och 

konsumtion (Gill 2007:81).  

 

 

3.3 Könsrepresentation i media 
 

“[…] the ways in which women and men function in society, how we behave, what we believe, how we are 

different, and how we are the same are rooted in both our own experiences and personal dispositions but also 

influenced by what we see around us in society, in culture, and in the media.” (Ross 2010:153-154) 

 

Könsrepresentation i media är ett omtalat och debatterat ämne då media anses ha en viktig roll 

för de föreställningar vi har i samhället. Vissa teorier menar till och med att publiken 

identifierar sig med medierepresentationer och att medierna reproducerar och förstärker 

ideologiska föreställningar kring exempelvis ”kvinnlighet” (Gripsrud 2002:29-30).  
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Roland Barthes (1977:32) påpekar att bilder re-presenterar, vilket innebär att bilder 

rekonstruerar det som representeras. Representation är en teori som enligt Hall (1997:15) 

innebär produktionen av betydelse genom språk. Denna teori omfattar hur språk används för 

att representera världen och enligt denna teori skapas betydelse och kultur genom språk. 

Representation innebär att beskriva, föreställa, symbolisera eller att stå för någonting och har 

alltså en symbolisk funktion (Hall 1997:15-17, 25-26). Gripsrud (2002:26) nämner att 

representation är en typ av konstruktion och inte en objektiv återspegling. Van Zoonen 

(1994:37, 68) poängterar även att massmedia har en symbolisk funktion som skapar sociala 

fantasier byggda på kollektiva minnen, hopp, önskningar, rädslor och begär och att media 

således fungerar som myter. Ur detta perspektiv är Vogue Paris representation av kvinnan i 

form av ”la Parisienne” inte i främsta syfte verklighetsskildrande utan snarare en 

(re)konstruktion som symboliserar ett (kollektivt och imaginärt) kvinnligt ideal.    

 

Gill (2007:184) nämner att dagens modetidningar eller “kvinnotidningar” framförallt 

innefattar en stor fokusering och dramatisk sexualisering av kvinnokroppen. Det förekommer 

en debatt kring denna kroppsliga och sexualiserade bild av kvinnan i media och huruvida 

denna representation ska ses som en objektifiering av kvinnan och således som ett förtryck, 

vilket många feminister hävdar, eller om detta istället bör ses som kvinnlig njutning och 

frigörelse från förtryck (Gill 2007:38-39, 195). Gill (2007:195-196) poängterar dock att 

njutning och ideologi har ett nära förhållande, då medieinnehåll kan vara både välbehagande 

och ideologisk. 

 

Ur ett kritiskt feministiskt perspektiv sprider ”kvinnotidningar” patriarkal ideologi om 

femininitet och heterosexuell kärlek som hjärntvättar kvinnor (van Zoonen 1994:12, 35), 

vilket enligt van Zoonen (1994:36) själv innebär ett förtryck av kvinnor och deras intressen. 

Det hävdas också ur en kritisk och traditionell feministisk synvinkel att ”kvinnotidningar” 

dikterar hur kvinnor bör se ut och att de sprider ouppnåeliga feminina kroppsligt perfekta 

ideal, vilket innebär (ett patriarkalt) förtryck (Ross 2010:45). 

 

Modetidningen och dess ofta sexuella framställning av kvinnan indikerar enligt post-

feminismen självsäkerhet samt framgång och kan ses som ett uttryck för kvinnlig (sexuell) 

frihet och makt. Det påstås ha skett en förändring av könsrepresentationen av kvinnan från 

sexuellt objekt till sexuellt subjekt – utifrån detta perspektiv objektifieras inte kvinnor utan 

väljer själva att uttrycka sin sexualitet och tillfredsställer alltså sig själva. Den post-
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feministiska medierepresentationen innefattar feministiska värderingar och gör motstånd mot 

patriarkalt förtryck, dock inträffar samtidigt en fetischisering av kvinnokroppen som görs till 

produkt. Följaktligen associeras ”kvinnlighet” och ”femininitet” till kroppen och sexualitet 

(Gill 2007:38, 90-91).  

 

Enligt Gauntlett (2002:216-217) har modetidningar anammat vissa feministiska ståndpunkter, 

då de tar avstånd från det traditionella och kvinnan representeras på ett mer liberalt, 

självständigt och självsäkert sätt. Mode tillåter också konstruktionen av olika identiteter, dock 

inom gränserna för vad modetidningen dikterar som ”[…] the ‘sexy’, the ‘stylish’ and the 

‘fashionable’.” (Gauntlett 2002:216). Ross (2010:29) menar däremot att påståendet att 

feminism har inkorporerats i populärkulturen endast är en myt. 

 

 

3.4 Feminism och post-feminism: dubbel-standard och motsägelsefullheter 

 

Feminism kritiseras för sin dubbel-standard – en vilja att belysa kvinnors rättigheter samtidigt 

som kvinnorelaterad kultur som modetidningen avvisas, vilket bidrar till ett förtryck mot 

kvinnor och deras intressen (Gill 2007:13-14). McRobbie (2004) menar på att även post-

feminism innefattar en typ av dubbel-moral – samtidigt som kvinnans självständighet och 

frihet framhävs ses fortfarande mannen och äktenskap som något önskvärt och 

eftersträvansvärt. Alltså, det traditionella både förkastas och anammas (McRobbie 2004:255-

257, 262). 

 

Det feministiska motståndet mot mode består till stor del av en rad motsägelsefullheter. Det 

poängteras att inom feminismen misstags det naturliga för det autentiska, således accepteras 

en naturlig framställning av sexualitet medan den nakenhet och sexualitet som förknippas 

med mode, i form av exempelvis höga klackar och rött läppstift (en representation som ofta 

framträder i modetidningen Vogue Paris), förkastas och anses oacceptabel (Bruzzi, Church 

Gibson 2000:351-353). 

 

Modetidningen är, enligt Gill (2007:192-193), en text fylld med motsägelsefullheter i form av  

fragmenterade ideologier och diskurser som ofta kolliderar med varandra. Ross (2010:155) 

poängterar också denna kollision av ideologi inom både media och post-feminismen, där 

kvinnor objektifieras för en extern konsumtion samtidigt som det hävdas att de gör det för sig 
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själva. Modejournalistiken representerar denna post-feministiska dubbel-moral och framhäver 

den nya kvinnan och alternativa kvinnliga roller, samtidigt som den också representerar 

traditionella kvinnoroller och en ofta sexuellt objektifierad bild av kvinnan. “Young women, 

then, are questioning dominant constructions of gender, and playfully critiquing male 

fantasies, but not really rejecting them either.” (Gauntlett 2002:218) Modetidningen gör 

anspråk på både jämställdhet och njutning (Gauntlett 2002:205). 

 

Feminism, post-feminism och könsrepresentation i media är alltså fyllda med 

motsägelsefullheter, vilket gör den feministiska debatten kring könsrepresentation och mode 

diffus och komplex. Mode är dessutom problematiskt i sig då kläder representerar flera 

betydelser och är ett personligt, socialt och synligt ”mentalt” uttryck. Diskussionen kring 

mode och sexualitet är komplicerad då det finns många olika möjliga ställningstagande, men 

detta faktum gör samtidigt att det finns plats för, samt behov av, ytterligare diskussioner och 

undersökningar kring mode och sexualitet i förhållande till könsrepresentation och mellan 

mode och feminism (Bruzzi, Church Gibson 2000:351-353).  

 

Van Zoonen (1994:66-67) poängterar att feministisk kritik av könsrepresentation i media ofta 

är trångsynt och generaliserande och att inte alla genrer uppmärksammas. Det saknas 

forskning kring (konstnärliga/estetiska) modetidningar som Vogue Paris och deras 

könsrepresentation. Denna typ av magasin ger förmodligen en annan könsrepresentation än de 

ofta diskuterade ”kvinnotidningarna” – som exempelvis Cosmopolitan (se Bignell 1997:71; 

Gauntlett 2002:190-200; Gill 2007:180, 192, 194) – och skulle därmed kunna användas för att 

utveckla forskning kring och ge en bredare bild av könsrepresentation i media.  

 

Min uppsats är inte tillräcklig för att reda ut den feministiska debatten kring 

könsrepresentation i media, men jag hoppas dock att min studie kan bidra med kunskap och 

ge ny insikt på detta område – framförallt i förhållande till mode. Det som nu återstår att se är 

hur representationen av kvinnan i form av ”la Parisienne” i Vogue Paris uppfattas utifrån ett 

feministiskt respektive post-feministiskt perspektiv och således få fram hur myten om ”la 

Parisienne” förhåller sig i denna feministiska debatt. 

 
”[…] the battle for representation is far from over.” (Ross 2010:63) 
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4. Metod 
 

Som metod har jag valt att göra en kvalitativ innehållsanalys i form av en semiotisk 

bildanalys à la Roland Barthes. Utifrån Barthes semiotiska modell, med begreppen 

denotation, konnotation och myt, undersöks vilka tecken som används för att representera ”la 

Parisienne” i modefotografi och således vilka element och vilken betydelse Vogue Paris 

tillskriver denna symboliska kvinnliga identitet och myt. 

 

 

4.1 Semiotik: tecken och betydelse 

 

Semiotik betyder teckenlära och är en metod som innebär att ”läsa” tecken och texter. 

Semiotik studerar mer specifikt texters betydelse. Inom semiotiken anses betydelse 

uppkomma vid mötet mellan text och läsare och den bestäms av läsarens kulturella 

erfarenheter (Fiske 1997:60-62). ”Språk” och ”text” innebär enligt denna teori även visuell 

kommunikation i form av till exempel bilder (Sontag 1993:94-96). 

 

Tecken definieras av Hall (1997:17-18) som betydelsefulla språkliga uttryck, i form av bland 

annat ord och bilder, som representerar och symboliserar verkliga eller fiktiva/imaginära 

objekt, personer eller koncept. Enligt Saussure, semiotikens grundare, består ett tecken av två 

beståndsdelar: ett materiellt uttryck, så kallat signifiant, och ett immateriellt eller 

tankemässigt innehåll, signifié. Betydelse uppstår genom förbindelsen mellan dessa två 

beståndsdelar och genom kulturella konventioner. Enligt Saussure bestäms även ett teckens 

betydelse av sitt förhållande till andra tecken och är således ett resultat av skillnader mellan 

olika tecken – exempelvis mellan manligt och kvinnligt (Gripsrud 2002:139-141, 147-148). 

 

Symbol är ett begrepp som ofta förväxlas med tecken, men Roland Barthes poängterar att en 

symbol uppstår inom ett tecken till följd av relationen mellan signifiant och signifié. En 

symbol är ”betydelsen” av ett teckens signifiant eller materiella uttryck (Sontag 1993:211, 

214). En symbol definieras av Roland Barthes som ett föremål eller tecken som får en viss 

betydelse genom konvention och användning och då står för någonting annat (Fiske 

1997:125). 
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4.1.1 Roland Barthes: denotation och konnotation  

 

Roland Barthes utvecklade teorierna kring semiotik efter Saussure och har framförallt utfört 

flera bildanalyser med begreppen denotation och konnotation. Denotation är tecknets första 

uppenbara betydelse, i ett fotografi innefattar detta vad man först objektivt ser i bilden, medan 

konnotation innebär en andra ”indirekt” betydelse i form av en (kulturell) tolkning av bilden 

och dess tecken. En konnotation eller betydelse uppstår i mötet mellan text och läsare, i 

förhållande till de värderingar som råder i läsarens kultur. Tecknens innehåll varierar med 

tiden och fastställs inte en gång för alla. Vissa tecken har en arbiträr relation mellan signifiant 

och signifié, vilket innebär att den idé som förbinds med ett visst uttryck inte är ”naturlig”. 

Tecken, i form av både uttryck och innehåll, skiljer sig dessutom ofta från tecknets referens – 

verkligheten utanför tecknet eller det som tecknet står för och ska representera. Betydelse och 

konnotation bestäms alltså av gemensamma koder, konventioner och regler, i en viss kultur 

(Gripsrud 2002:142-144, 146).  

 

Barthes nämner att ett fotografi, trots dess ”objektiva” och avbildande funktion, även är en 

konstruktion som innehåller en konnotativ kod. Hur en bild är fotograferad och dess många 

kompositionsaspekter innehåller konnotativa meddelanden. Subjektets posering (”pose”) i ett 

fotografi bidrar exempelvis till att skapa en viss konnotation, då vissa typer av poseringar har 

kulturella innebörder eller konnotationer. En annan viktig aspekt är vilka objekt som 

förekommer i ett fotografi samt hur de är fotograferade. Kompositionen av flera olika objekt 

tillsammans kan även bidra till att en viss konnotation framstår. Bildens tekniska funktioner, 

som ljussättning, är också en viktig konnotationsaspekt. Relationen mellan bild och text är 

ytterligare något som är viktig vid läsning av det fotografiska meddelandet och dess 

konnotation; en bild kan illustrera en text, å andra sidan kan en bildtext ladda bilden med 

förutbestämd betydelse och ”bestämma” vilken konnotation som görs (Sontag 1993:197-199, 

201-202, 204-206). 

 

Denotationen avgör vilken konnotation som framstår, då de denotativa tecknen ligger till 

grund för konnotationen. Ett teckens materiella uttryck (signifiant) är konnotationens tecken 

eller det som skapar en viss konnotation. Roland Barthes teori, som innefattar två ordningar 

av beteckning, innehåller även begreppet myt. Till skillnad från konnotationen är det istället 

ett teckens signifié som ligger till grund för myten (Fiske 1997:117-121). 
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4.1.2 Myt och ideologi enligt Roland Barthes 

 

Roland Barthes definierar myt som ett meddelande; en myt är inte ett objekt, ett koncept eller 

en idé, utan en (språklig) form fylld med mening. Myt är ett historiskt laddat meddelande 

skapat av människor och myter är således inte ”naturliga” (Sontag 1993:93-94). Barthes 

menar att en myt är ett sätt att tänka på, definiera eller förstå någonting i en kultur, det finns 

exempelvis myter om kvinnlighet och manlighet (Fiske 1997:121). En myt skapas inte bara 

genom lingvistiskt språk, utan representation i form av bilder kan också upprätthålla och 

framställa myter (Sontag 1993:94-95). 

 

Enligt Barthes består en myt av flera relaterade begrepp och föreställningar. För att en 

betydelse av andra ordningen ska uppstå i förhållande till en myt krävs ”[…] att denna myt 

[…] är vanlig i kulturen, den existerar före fotografiet, och fotografiet aktiverar den kedja av 

föreställningar som myten består av.” (Fiske 1997:121). Barthes menar också att myter 

naturaliserar historier eller föreställningar och således framstår exempelvis ”kvinnlighet” som 

naturlig till följd av myten om kvinnlighet, trots att den egentligen är historiskt eller socialt 

beroende och konstruerad. Myter fungerar också på så sätt att de mystifierar sitt ursprung, 

således undanskyms eller döljs dess politiska och historiska dimensioner (Fiske 1997:122-

123). 

 

Roland Barthes menar alltså att myter innehåller värderingar och således inte är ”sanning”, 

trots att de verkar neutrala, ”oskyldiga” och som ren fakta. Myter förefaller ofta som 

oföränderliga då deras betydelse framstår som naturlig och sann, men enligt Barthes är det 

människor som bestämmer över myters existens då myter är historiskt bundna och således 

finns det inga eviga eller oföränderliga myter. En myt uttrycker inte allt vid en viss tidpunkt, 

utan vissa ”objekt” försvinner från myten och andra läggs till. En myt kan således förändras 

och ha varierande innebörd vid olika tidpunkter (Sontag 1993: 94, 109, 112, 118, 132).  
 

Flera redan existerande tecken, i form av både signifiant och signifié, används i kombination 

med andra (hela) tecken för att skapa en betydelse på andra nivån – det vill säga en myt – och 

dessa olika tecken fungerar endast som material för att ge någonting en viss konnotation och 

skapa en ny betydelse som blir mytens innebörd. I en myt är det endast ”betydelsen” eller 

mytens innebörd som läses och de redan existerande tecknen som myten använder sig av 

uppfattas endast som materiella uttryck (signifiant), trots att de redan omfattar ett immateriellt 
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innehåll (signifié) och en betydelse (Sontag 1993: 97-100, 107-108). Myten styr hur 

meddelandet och dessa tecken läses och enbart vissa delar av dessa teckens betydelse 

framhävs. Dessa redan existerande tecken används på så sätt tillsammans för att framföra en 

viss social roll (Bignell 1997: 17, 21-22). 

 

Genom sin studie av ett omslagsfoto för Paris-Match framhäver Roland Barthes att myter får 

vissa idéer, som exempelvis Frankrikes koloniala makt, att framstå som naturliga. Myter har 

ett nära förhållande med ideologi, enligt Barthes, då en myt kan ligga till grund för eller skapa 

ideologi. Ideologi innebär att verkligheten uppfattas på ett visst sätt som anses sant och 

således inte ifrågasätts, en ideologi delas av medlemmar i en grupp eller av grupper i 

samhället. Ideologi är dessutom, enligt Barthes, kopplat till makt och politik då ideologi ofta 

framhåller idéer som gynnar en viss grupp i samhället och således skapar maktförhållanden. 

Ideologi fungerar därmed som verktyg för denna grupp att behålla sin makt då ideologin gör 

att denna grupps idéer inte ifrågasätts eller utmanas. Den dominerande ideologin som råder i 

ett samhälle verkar alltså som naturlig och som ”common-sense”. Men ideologier är också 

öppna för förändring och många dominerande ideologier genom historien har förändrats 

(Bignell 1997:23-25).  

 

För att uppfatta en myts politiska eller ideologiska innehåll är det inte mytens betydelse som 

främst bör studeras, utan istället de redan existerande tecken som myten ”stulit” och använder 

sig av för att skapa sin egen betydelse (Sontag 1993:133): 
 

”Reading the messages in myth involves identifying the signs which it uses, and showing how they are built 

by means of codes into a structure which communicates particular messages and not others.” (Bignell 

1997:21) 
 

 

4.2 Tolkning: forskningsetik och tillvägagångssätt  

 

Hall (1997:18-19) nämner att människor till följd av språk och kultur bär liknande 

konceptuella eller mentala ”kartor”, vilket gör det möjligt att kommunicera och uppfatta 

världen och representationer på liknande sätt. Trots detta förekommer skillnader mellan olika 

personer, då varje person uppfattar och tolkar världen och representation på sitt individuella 

och unika sätt. Den tolkning jag kommer göra i min kvalitativa innehållsanalys av 
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representationen av ”la Parisienne” i Vogue Paris kommer således vara (till viss del) 

”personlig” eller individuell och färgad av mina uppfattningar om världen, men självklart 

håller jag mig inom kulturella ramar för att tolka mitt material. Som Roland Barthes (Sontag 

1993:206) själv nämner är konnotation historisk och kulturell: 

 
“Thanks to its code of connotation the reading of the photograph is thus always historical; it depends on the 

reader’s ”knowledge” just as though it were a matter of a real language [langue], intelligible only if one has 

learned the signs.” (Sontag 1993:206-207) 

 

Min tolkning utgår från en västerländsk synvinkel och jag tar hänsyn till att materialet 

kommer från en fransk kulturell kontext, vilket kan ha betydelse vid tolkning av vissa tecken 

då dessa möjligen har en annan konnotation i andra kulturer samt då detta material kan 

innehålla franska (historiskt) kulturella innebörder. Mina franska språkliga och kulturella 

kunskaper – från både svenska och franska universitetsstudier samt från min tid som bosatt i 

Paris – bidrar dessutom till undersökningens och min tolknings validitet. 

 

Fornäs (1995:180-181) poängterar att tolkning inte innebär att uppfatta objektiva fakta i en 

text men inte heller att subjektivt uppfinna betydelse, utan tolkning innebär istället att 

tydliggöra den intersubjektivt valida betydelsen av en text. Fornäs (1995:184, 187) nämner 

även att det är kombinationen av tecken i en text som bestämmer och avgränsar hur dessa 

tecken och texten bör tolkas och vilken betydelse som är mest trovärdig. Detta innebär att jag 

tolkar mitt material med utgångspunkt i allmänna eller universella uppfattningar kring vad 

olika tecken innebär, dessutom låter jag kombinationen av tecken styra vilken betydelse som 

jag uttolkar.  

 

I Rhetoric of the Image (Barthes 1977) utför Roland Barthes en analys av en fransk ”Panzani” 

pasta reklambild och denna text kommer till viss del ligga till grund för min bildanalys. 

Barthes analys belyser hur olika tecken i denna reklambild tillsammans, i kombination med 

varandra, bidrar till en viss konnotation (Barthes, 1977:33-34, 46-47). Även i denna studie 

framhäver Barthes (1977:34-35, 46-47) att ett fotografis meddelande är grundat i kultur och 

bygger på kulturella koder. För att förstås krävs således att läsaren innehar rätt kulturell 

kunskap och kan avläsa dessa koder.  
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Precis som Barthes (1977:33) gör i sin analys kommer jag börja analysera materialet på en 

denotativ och beskrivande nivå, för att urskilja de tecken som används och vilken innebörd 

dessa har, och sedan gå in på konnotationen. Jag kommer alltså bryta ned bilderna och titta på 

enstaka tecken för att tolka bildernas betydelse och således undersöka på vilket sätt en myt 

skapas samt vad denna innefattar. Därefter görs en feministisk respektive post-feministisk 

läsning av bilderna och deras betydelse, för att framförallt undersöka myten om ”la 

Parisienne” i förhållande till den dominerande ideologin om kvinnlighet. Barthes (Sontag 

1993:209) poängterar själv att ett fotografi kan läsas utifrån olika (politiska) synvinklar och 

att det inte finns en ”rätt” tolkning. Det går alltså utifrån ett och samma fotografi göra dessa 

två olika politiska läsningar.  

 

Trots att jag valt att göra en djup kvalitativ innehållsanalys av mitt material vill jag att min 

undersökning ska vara översiktlig och representativ av Vogue Paris konstruktion av ”la 

Parisienne” – som minst sagt är mångsidig, varierande, kontrastfylld och komplex – vilket är 

en förklaring till det stora urvalet bestående av (väldigt) många bilder. I denna uppsats 

avgränsar jag mig till att framförallt undersöka materialet – de fyra bildserierna – i 

förhållande till begrepp som kvinnlighet och sexualitet, även om genusrelaterade analyser 

också kan innehålla andra aspekter så som etnicitet. Etnicitet är en viktig fråga i förhållande 

till medierepresentation och ingår ibland i feministiska undersökningar av medieinnehåll.  

 

Karen Ross (2010:55-57) nämner att det i media över lag framställs vita, västerländska, smala 

och unga kvinnliga (och manliga) ideal. Detta är dock en ingång jag inte tanker lägga någon 

vikt vid i denna uppsatts, då jag avgränsar mig till könsrepresentationen i förhållande till (den 

feministiska) debatten kring kvinnlighet/femininitet och mode och inte till det kvinnliga 

idealet i stort som inkluderar aspekter som kropp/vikt, ålder samt etnicitet/rasism. Detta är 

dock viktiga frågor och det bör nämnas att ”la Parisienne” i Vogue Paris framförallt framställs 

som smal, ung, vit och västerländsk – emellertid förekommer även mörkhyade kvinnor i de 

bildserier som representerar ”la Parisienne” i Vogue Paris under de senaste åren och i vissa 

bilder ur bildserien ”Paris mon amour” varav några utgör en del av mitt material (bilaga 24, 

28). I övrigt är Vogue Paris i min mening en modetidning med större etnicitetsmångfald än 

exempelvis de flesta svenska modetidningar.  
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5. Analys 

 
5.1 ”La Parisienne” i Vogue Paris 

 

”Mais qu’elle est toujours là, parisienne, à moitié dingue, fumant encore dans les endroits publics comme 

Catherine Deneuve, […] abandonnant tout si son cœur le lui dicte, mettant de talons de quinze, mangeant du 

crabe dans les brasseries […].” (Vogue Paris 2012:98)3 

 

 

5.1.1 ”L’élégance parisienne” 

 

Bildserien ”Chic ultime” (bilaga 1-5) från Vogue Paris augusti 2012 representerar ”l’élégance 

parisienne” (den parisiska elegansen), vilket framgår i den introducerande bildtexten. Denna 

bildserie, som representerar ”la Parisienne”, är dedikerad till smycken – bijoux. I bilderna är 

dyrbara smycken, som pärlor och guld, och miljön, i form av vad som ser ut som en lyxig 

restaurang, tecken i form av både signifiant och signifié som bidrar till konnotationen 

”elegans och lyx”.  

 

På den denotativa nivån visar bildserien en kvinna sittandes ensam vid ett bord med vit duk på 

restaurang. Hon äter en jordgubbe (bilaga 1), serveras rödvin (bilaga 2), äter skaldjur (bilaga 

3), dricker en ”café au lait” (bilaga 4) och matar sin franska Bulldog vid bordet (bilaga 5). 

Kvinnan har rött nagellack, rött läppstift (bilaga 1, 4, 5) och bär svart och vita kläder i form av 

bland annat päls (bilaga 1), kostym (bilaga 3), vit silkesblus (bilaga 5) och mängder med 

smycken av guld och pärlor. Detta mode i bilderna, framförallt i form av material som päls 

och silke samt dyrbara smycken som pärlor och guld, konnoterar lyx och elegans.   

 

Roland Barthes poängterar att kompositionen av objekt är av stor betydelse i fotografi och 

bidrar till en viss konnotation. I denna bildserie skapar kompositionen av flera objekt 

betydelsen och konnotationen ”parisisk elegans”, och som Barthes nämner är detta en 

konnotation som på något sätt bara uppstår av dessa olika betydelsefulla enheter eller tecken 

(Sontag 1993:201-202). Dessa objekt är bland annat skaldjur i form av hummer och räkor, 

som i västerländsk kultur ofta har ett signifié som ”lyxig delikatess” (bilaga 3). Just denna 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Översättning: ”Men hon är fortfarande kvar, parisiskan, till hälften galen/knäpp, hon röker fortfarande på 
offentliga platser som Catherine Deneuve, […] överger allt om hennes hjärta säger henne det, sätter på sig 
femton centimeters klackar, äter krabba på brasserier […]. ”   
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föreställning av tecknet ”skaldjur” framgår till följd av de andra tecknen som finns i denna 

bild, så som de dyrbara smyckena och kvinnans klädsel samt restaurangmiljön.  

 

En fransk svart och vit Bulldog (bilaga 5) är också ett ”objekt” och tecken i denna bildserie 

som konnoterar franskhet och således bidrar till att skapa betydelsen och myten om parisisk 

elegans. Den svartvita hunden och framförallt klädseln i bildserien bidrar till att konnotera 

just parisisk elegans – då dessa färger och kläder för tankarna till det franska modehuset 

Chanel och den stil som Coco Chanel skapade som influerat det parisiska modet (Steele 

1998:247-248). Kostymen i bilaga 3 är för övrigt dessutom från Chanel. Färgerna, modet och 

sminket (rött nagellack och läppstift) i denna bildserie konnoterar alltså en parisisk och 

elegant kvinna.  

 

Mat och sättet att äta på indikerar könsroller och kvinnan karakteriseras av att äta små 

portioner och att särskilt inte stoppa munnen full med mat offentligt eller på restaurang. Lågt 

kaloriintag är dessutom kopplat till att hitta en manlig partner. Denna norm angående 

femininitet i förhållande till mat innebär även att kvinnokroppen ses som en produkt (Bruzzi, 

Church Gibson 2000:63-65). Vad (mängden) och hur kvinnan i bilderna äter (bilaga 1, 3, 4) 

förhåller sig till denna norm och konnoterar således femininitet. Ur ett feministiskt perspektiv 

är detta ett argument som kan användas för att kritisera den stereotypa och objektifierande 

bild av kvinnlighet som denna bildserie (trots allt) sprider – att kvinnor måste behärska sin 

aptit och hålla sig smala för att attrahera män! 

 

I en av bilderna (bilaga 2) bär kvinnan en kavaj utan någonting under och en djup och 

exponerande urringning visas, hon har dessutom en förförisk och beslutsam blick som är 

riktad till (vad som kan förmodas vara) en kypare som häller upp rödvin i hennes glas – vilket 

skymtas i det vänstra nedre hörnet. I en traditionell och kritisk feministisk läsning 

representerar denna bild (bilaga 2), och hela bildserien, en sexualiserad och stereotyp bild av 

kvinnan under skenet av en maskulin klädstil. Bildserien kan således kritiseras för att sprida 

en repressiv ideologi om kvinnlighet – som ”tvingar” kvinnan att bära smink, mängder av 

smycken, hålla sig smal och visa urringning för att i slutändan attrahera en manlig partner.  

 

Utifrån ett post-feministiskt perspektiv däremot framstår kvinnan som självständig och 

självsäker, då hon sitter ensam på en restaurang utan någon annan och framförallt utan någon 

man. Denna representation utmanar dessutom en traditionell bild av kvinnan – som antingen 
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hemmafru eller sexuellt objekt. Bildserien visar ett ”maskulint” mode i form av skjortor, 

kavajer och kostym, som inte är särskilt exponerande (förutom bilaga 2). Detta är en rik och 

självständig kvinna som kan göra vad hon vill – som att äta hummer på brasserier – och hon 

kan göra det själv. Kvinnan representerar en nutida version av Coco Chanel – en rik och 

självständig ”businesswoman” som gillar att bära en svartvit maskulin klädstil fast med 

mängder av guld och pärlor, samt rött läppstift och givetvis inte för att attrahera en manlig 

partner! Hon tycker om att leka med sin sexualitet även om hon anammar en maskulin 

klädstil. Hon är rik, självsäker och har makten, samt rätten, att flörta med kyparen – precis 

som en (rik) man skulle ha gjort (med en servitris) – rollerna har bytts!  

 

 

5.1.2 ”Le chic parisien” 

 

Den ovan analyserade ”Chic ultime” (bilaga 1-5) har uttryckliga likheter med bildserien 

”Black is Beautiful” (bilaga 6-8), från Vogue Paris september 2014, som representerar ”le 

chic parisien” (det parisiska chica/stilfulla). Även denna bildserie är inriktad på smycken och 

representerar ”la Parisienne” som stilfull och elegant. 

 

Kvinnans klädsel har även i denna bildserie influenser och karaktäristika från Chanel, men 

framförallt från en annan fransk modedesigner – nämligen Yves Saint Laurent som skapade 

kostymen för kvinnor (Steele 1998:280-281). Kvinnan bär en ”Saint Laurent” kostym i bilaga 

6 och har en maskulin look i både bilaga 6 och 8 – det enda som konnoterar kvinnlighet är 

smyckena, de röda läpparna och slöjan i nät. Kvinnans blick och ansiktsuttryck är väldigt 

starkt, bestämt och kallsinnigt, vilket konnoterar maskulinitet. Dock konnoterar en av bilderna 

ur denna bildserie snarare femininitet (bilaga 7), då kvinnan i denna bild bär en röd topp som 

har formen av en stor rosett, en röd hatt samt rött läppstift. Rött är en färg som kan 

symbolisera många olika saker, men i denna kontext (och i form av bland annat läppstift) 

konnoterar färgen rött framförallt femininitet och sexualitet. Denna look visar även mer hud, 

då magen till viss del syns. Kvinnans halvöppna mun är ännu ett tecken som tyder på 

femininitet och konnoterar sensualitet istället för bestämdhet.  

 

Precis som Barthes (1977:34) påpekar har objekt som används i bilder ett signifié av sig 

själva. Ett sådant exempel är cigaretten – ett farligt och ohälsosamt objekt med flera möjliga 

konnotationer – som bland annat symboliserar djärvhet, maskulinitet, men även sexualitet och 
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sofistikation. Det är den kontext som cigaretten används i som påverkar hur tecknet läses och 

på så sätt vilken betydelse som framstår. I bildserien ”Black is Beautiful” konnoterar 

cigaretten (bilaga 8) framförallt sofistikation och parisisk stilfullhet, vilket de andra tecknen i 

denna bild tyder på. Cigaretten i denna bild konnoterar även till viss del sexualitet, men i 

kombination med kvinnans kavaj (ursprungligen ett manligt klädesplagg) och hennes hårda 

ansiktsuttryck konnoteras dock snarare maskulinitet.  

 

Denna bildserie visar en sminkad kvinna med rött läppstift, vilket är något som skulle 

kritiseras utifrån ett feministiskt perspektiv till följd av “[…] feminist rejections of fashion 

and make-up as demeaning forms of objectification.” (Bruzzi, Church Gibson 2000:193). 

Trots att kvinnan har en påtaglig maskulin look bärs denna upp med elegans, femininitet och 

till viss del sexualitet, vilket framförallt smyckena och det röda läppstiftet konnoterar. 

Kvinnan i dessa bilder framstår alltså utifrån feminism som förtryckt och representerar en 

patriarkal definition av kvinnan, som fixerar kvinnan vid utseende (Bruzzi, Church Gibson 

2000:192), och sprider således en dominerande ideologi om kvinnlighet. 

 

Å andra sidan, ur ett post-feministiskt perspektiv framstår kvinnan som självsäker, bestämd 

och hon innehar (före detta) manliga egenskaper. Trots de röda läpparna och smyckena, som 

ofta påpekas innebära sexualitet och en vilja att åtrå en partner (Bruzzi, Church Gibson 

2000:350), konnoterar inte dessa bilder kvinnan som sexuellt objekt. Hennes maskulina 

klädstil och uttryck, samt hennes icke-förtryckta sexualitet, framställer istället kvinnlig makt.  

 

 

5.1.3 En naturlig och bohemisk bild av ”la Parisienne” 
 

”Elle fait si peu d’efforts. C’est parfaitement injuste, tout ce qui coûte aux autres lui est parfaitement 

naturel.” (Vogue Paris 2014 :154)4 

 

 ”[…] on jurerait qu’elle a passe deux minutes dans sa vie à se maquiller, que ses cheveux sont naturellement 

comme ca […]. […] C’est une bourgeoise déguisée en bohémienne parfaite […].” (Vogue Paris 2012:98)5 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Översättning: ”Hon anstränger sig knappt. Det är verkligen orättvist, sådant som andra måste betala för innehar 
hon av naturen.” 
5	  Översättning: ”[…] man skulle kunna tro att hon har spenderat två minuter i sitt liv till att sminka sig, att 
hennes hår är så där av naturen […]. […] hon är en bourgeoise utklädd till perfekt bohem.” 
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Bildserien ”Paris en douce” från september 2014 (bilaga 9-14) representerar inte ”la 

Parisienne” som elegant, stilfull eller chic, utan snarare som maskulin och naturlig. Bildtexten 

(bilaga 9) innehåller fraser som ”rive gauche” (den vänstra banken) och ”des jours poétiques” 

(poetiska dagar), vilket laddar bilden med denotativa drag och styr konnotationen (Sontag 

1993:206). Bildtexten fungerar som ”förankring”, vilket innebär att texten uttrycker en 

förbestämd betydelse som hjälper läsaren att identifiera bildernas element och betydelse och 

således till stor del kontrollerar vilken konnotation som tolkas (Barthes 1977:39-40). 

Bildtexten konnoterar en bohemisk identitet och i bildserien framställs en naturlig och poetisk 

kvinna. Kvinnan i denna bildserie har tydliga likheter med den franska 1960- och 70-tals 

sångaren och modeikonen Françoise Hardy, en konnotation som modet, frisyren, cigaretten 

och bildernas svartvita effekt skapar. 

 

Den svart (eller blå) och vit randiga ”seglar” tröjan i bilaga 9 och 14 konnoterar ”franskhet” 

och Paris samt 1960- och 70-tal, då denna typ av tröja kom att vara mode under denna period 

till följd av dess användning i den franska Jean-Luc Godard filmen À Bout de Souffle 

(Godard 1959) (Bruzzi, Church Gibson 2000:130). Att kvinnan röker (bilaga 12, 14) skapar 

ytterligare en konnotation av 1960- och 1970-tal – en period då det var vanligare att röka och 

röktes mer än idag.  

 

I denna bildserie skapar inte cigaretten en konnotation av sofistikation, utan snarare djärvhet 

och framförallt manlighet. Denna konnotation är tydlig igenom hela bildserien då kläder i 

form av stora rockar, jeans, loafers med strumpor i och stora tröjor, i kombination med en 

manlig hållning eller posering (bilaga 10, 11, 13, 14), är tecken som tillsammans konnoterar 

maskulinitet. I en bild (bilaga 11) står kvinnan i en fönsteröppning, lutandes mot väggen med 

ena foten på fönsterkarmen, i en tydlig maskulin posering tillsammans med en man. Kvinnan 

tittar ned mot mannen och har ingen underlägsen position i förhållande till honom i denna 

bild, vilket feminister ofta kritiserar medierepresentation för. 

 

Denna bohemiska, naturliga och till viss del maskulina bild av ”la Parisienne” skildras även i 

bildserien ”Paris mon amour” (bilaga 19, 26). I bilaga 19 fungerar bland annat miljön i form 

av det kända parisiska caféet ”Café de Flore” som ett kodat tecken för en bohemisk och 

poetisk konnotation, då detta café är kopplat till litterära och konstnärliga kretsar. Andra 

tecken i denna bild som modet, den avslappnade stämningen och poseringen bidrar även till 

en naturlig och bohemisk konnotation. Denna bild har en poetisk men även romantisk 
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innebörd. I bilden tittar kvinnan drömmandes ut genom fönstret och utanför sitter en man som 

istället riktar sin blick inåt genom fönstret på kvinnan. Bildens svartvita och till viss del 

suddiga effekt bidrar ytterligare till en drömlik och romantisk konnotation. Denna bild 

framställer heterosexuell kärlek och utifrån en feministisk läsning skildras en stereotyp bild av 

kvinnan som romantisk och som drömmandes efter en man.  

 

Bilaga 26 visar en kvinna i maskulina kläder (en stor rock, kostymbyxor, kostymskor och 

basker), sittandes på stenmuren vid Seine banken i en manlig posering, tittandes ut över Seine 

floden med hakan stöttad mot handen. Denna bild konnoterar en liknande naturlig, bohemisk, 

men även poetisk eller filosofisk, och framförallt maskulin bild av ”la Parisienne”. Det enda 

som tyder på att detta är en kvinna är hennes frisyr – i form av långt mörkt hår och lugg – som 

även förekommer i de ovan analyserade bilderna. Denna frisyr var mode under 1960- och 

1970-talet till följd av bland andra Françoise Hardy och konnoterar således denna period och 

identitet.  

 

Dessa bilder av ”la Parisienne” skapar en enhetlig myt om ”la Parisienne”, både separat och 

tillsammans, trots att bilderna kommer från två olika bildserier och två olika nummer av 

Vogue Paris. Den avslappnade attityden, modet, hållningen och andra tecken i dessa olika 

bilder bidrar till att skapa myten om ”la Parisienne” med en innebörd som maskulin, naturlig, 

bohemisk, poetisk och framförallt retro och ikonisk. Denna representation av ”la Parisienne” 

motsäger många av de tidigare feministiska åsikterna om mode och könsrepresentation i 

media. Modet i dessa bilder visar inte en stereotyp eller sexuell bild av kvinnan och ger inte 

alls intrycket av att ha som syfte att locka en partner. Bilderna visar snarare ett anti-mode och 

bekräftar att mode inte har som främsta syfte att fånga ”the male gaze”. Mode innebär inte 

alltid en sexualisering av kvinnan, utan mode kan även innefatta en naturlig och maskulin 

look (Bruzzi, Church Gibson 2000:130, 350). Bilderna framställer framförallt en kvinnlig 

identitet som motsäger den dominerande (patriarkala) ideologin om kvinnlighet. 

 

 

5.1.4 En 60-talsbild av “la Parisienne”; ”The liberated new woman” 

 

Några bilder ur bildserien ”Paris mon amour” konnoterar 1960-tal (bilaga 16, 20, 23). Dessa 

bilder liknar modefotografi från 1960-talet till följd av den svartvita effekten, modet, 

kompositionen, ansiktsuttrycken och stämningen. Den tidens modefotografi influerades av 
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”new-wave” filmer, en ny typ av film skapad av unga europeiska regissörer som bland andra 

den franska regissören Jean-Luc Godard. Denna typ av film porträtterar ofta ”the working 

girl” som tjänar sina egna pengar och går emot den traditionella (patriarkala) ordningen. 

1960-talets modefotografi friade kvinnan från ”a domestic mise-en-scène” och porträtterade 

kvinnan i utomhusmiljöer (Bruzzi, Church Gibson 2000:129-130, 146):  

 
“[…] the displacement of the fashion model from the studio to the outdoor mise-en-scène signified the 

construction of an ‘active’ as opposed to ‘passive’ feminine.” (Bruzzi, Church Gibson 2000:130) 

 

Denna tids modefotografi framställde den nya fria kvinnan som självständig, samtidigt som 

utseende och sexualitet accentuerades. Denna typ av modefotografi karaktäriseras av en aktiv 

representation av kvinnan, men även av en melankolisk stämning som inkorporerar känslor 

som ångest och förtvivlan (Bruzzi, Church Gibson 2000:129-130, 146). 

 

En av dessa bilder ur ”Paris mon amour” (bilaga 16) visar en kvinna sittandes på en parkbänk 

och i bakgrunden skymtar träd, en lyktstolpe, biltrafik samt en bit av ”L’arc de Triomphe”. 

Kvinnan i bilden har på sig en stickad svart och vit randig åtsittande och långärmad klänning 

med hög krage. Klänningen slutar precis nedanför knäna och på fötterna har kvinnan ett par 

spetsiga svartvita ballerinaskor. Kvinnan har kort mörkt hår och svart ögonmakeup i form av 

en 60-tals ”cat-eye” look. Hon sitter med benen i kors och har blicken riktad framåt.   

 

En annan bild (bilaga 20) visar samma kvinna ståendes lutad mot en trädstam med hela 

triumfbågen i bakgrunden. I denna bild bär kvinnan en utsvängd läderkjol, pumps och en 

jacka. Kvinnan håller båda armar nere längs sidan och har en cigarett i högra handen. 

Kvinnans ansiktsuttryck konnoterar bestämdhet och fientlighet. Jackan kvinnan bär, hennes 

ansiktsuttryck och cigaretten är tecken som bidrar till en maskulin konnotation. Det är endast 

skorna och kjolen i bilden som tydligt konnoterar femininitet.   

 

I den sista bilden (bilaga 23) sitter samma kvinna på muren till en av fontänerna på ”Place de 

la Concorde”. Bilden är mörk och i bakgrunden syns de lysande lamporna på torget. Kvinnan 

har i denna bild på sig en leopardmönstrad pälsjacka över en svart polotröja och en mönstrad 

kjol. Hon har dessutom läderhandskar och samma ballerinaskor som i första bilden. Kvinnan 

har tappat ena skon, som ligger på marken. Kvinnan ser bitter ut, vilket hennes ansiktsuttryck 

men likaså kroppsspråk konnoterar. Hon ser ut att frysa, då vinden blåser i hennes hår och hon 



	   31	  

håller armarna och benen i kors. Det upplysta torget i bakgrunden, i kombination med 

kvinnan och hennes kroppsspråk/ansiktsuttryck, bidrar till att konnotera framförallt mystik 

och melankoli. 

 

Samtliga bilder (bilaga 16, 20, 23) konnoterar 1960-tal och kvinnan för tankarna till 

”hjältinnan” i den franska (melankoliska) ”new-wave” filmen Vivre sa vie (Godard, 1962) av 

Jean-Luc Godard, till följd av den svartvita effekten, cigaretten (bilaga 21), modet, det 

kortklippta mörka håret och den svarta ögon-makeupen, samt kvinnans melankoliska 

stämning och ansiktsuttryck. 

 

1960-talets modefotografi skapade ett nytt kvinnligt ideal – “the Single Girl” – en ung, 

arbetande och (ekonomiskt) självständig kvinna som indikerade en kultur i förändring och en 

ny sexuell ordning (Bruzzi, Church Gibson 2000:128, 135):  

 
“Both in appearance, waif-like and adolescent, and in goals, to be glamorous and adored by men (in the 

plural) while economically independent, the Single Girl defines femininity outside a traditional patriarchal 

construction.” (Bruzzi, Church Gibson 2000:128) 

 

Dessa bilder konnoterar således en fri, självständig och ”ny kvinna”, då egenskaperna av 

1960-talets nya kvinnliga ideal överförs till kvinnan i bilderna. Dessa faktorer gör att denna 

60-talsrepresentation av parisiskan kan uppfattas som positiv utifrån ett traditionellt 

feministiskt perspektiv, då 60-talskvinnan går emot den traditionella patriarkala ordningen. 

Men även i dessa bilder går det att argumentera för framställningen av kvinnan som 

promiskuös och även som sexuellt objekt, som åtrås av ”men (in the plural)” (Bruzzi, Church 

Gibson 2000:128). Dessutom, trots att filmen Vivre sa Vie (Godard, 1962) framställer en 

arbetande och självständig ny kvinna så arbetar filmens ”hjältinna” som prostituerad, vilket 

innebär kvinnligt förtryck och en underlägsen roll i förhållande till män. Vogue Paris 60-tals 

representation av ”la Parisienne” konnoterar således både självständighet och en ny ordning, 

men samtidigt överförs de ”mindre positiva” aspekterna av 1960-talskvinnan på ”la 

Parisienne” – som hennes underlägsenhet till och beroende av män.  

 

Å andra sidan, utifrån ett post-feministiskt perspektiv uppfattas dessa bilder endast som 

positiva och symboliserande för kvinnans självständighet, sexuella frihet och makt. 
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Prostitutionsaspekten tolkas ur denna synvinkel som kvinnlig makt, då detta innebär att 

kvinnan använder sin sexuella makt (och frihet) för att utnyttja mäns åtrå av henne.  

 

 

5.1.5 ”La Parisienne” och sexualitet 
 

”[…] la Parisienne a une vie sexuelle de dingue, non?” (Vogue Paris 2012:98)6 

 

”[…] elle séduit la terre entière.” (Vogue Paris 2014 :154)7 

 

I bildserien ”Paris mon amour” framställs ”la Parisienne” i flera bilder som väldigt sexig och 

utmanande. Särskilt två bilder (bilaga 25, 28) har liknande provokativa och sexuella/erotiska 

drag som 1970-tals modefotografi av Helmut Newton. Denna typ av modefotografi 

karaktäriseras av eroticism och ett glamoröst mode och kritiserades under 1970-talet, av 

framförallt feminister, för att vara sexistisk och utnyttjande (Bruzzi, Church Gibson 

2000:146). Dessa utmanande bilder ur bildserien ”Paris mon amour” som innehåller erotiska 

och glamorösa drag, samt liknar Helmut Newton fotografi (framförallt bilaga 30), skulle 

därmed också kritiseras ur ett traditionellt feministiskt perspektiv.  

 

En av bilderna (bilaga 25) visar en kvinna gåendes uppför en stentrappa vid sidan av till viss 

del rostiga stängsel. I bakgrunden skymtas förutom stålstaket och stentrappan, även grönt 

buskage och en bit bort Eiffeltornet. Detta är således i (närheten av) parken ”Champ de Mars” 

och förmodligen vid en tåg- eller tunnelbanestation intill parken. Kvinnan bär en lång kappa i 

metallisk guldfärg. Kappan är halvöppen och under bär kvinnan endast ett par svarta trosor, 

således exponeras kvinnans ben, mage och ena bröstet skymtas. Kvinnan har långt hängande 

rödbrunt och till viss del lockigt hår som blåser i ansiktet, hennes mun har rött läppstift och är 

halvöppen, hon har rött nagellack och hennes blick som riktas rakt fram mot ”åskådaren” är 

både bestämd och sexuell. Hennes ögon är sminkade med svart eyeliner eller ögonskugga, 

vilket intensifierar hennes blick. Den guldfärgade kappan och de röda läpparna samt naglarna 

är tecken som konnoterar glamour och sexualitet. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Översättning: ”[…] la Parisienne har ett galet sexliv, eller hur?” 
7	  Översättning: ” […] hon förför hela jorden.”  
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”La Parisienne” beskrivs som ”folle” (galen/tokig/vild) av Vogue Paris, vilket skildras i 

denna bild. Kvinnan i bilden (bilaga 25) påminner om ett lejon som spanar in sitt byte, vilket 

den vilda ”manen” (håret), blicken och hennes kroppsspråk konnoterar. Den guldfärgade 

kappan påminner även om ett lejons gul-beigea färg. Utifrån en post-feministisk läsning ger 

kvinnan varken intrycket av att vara förtryckt eller blottad, det är en kvinna som inte är rädd 

för att visa upp sin sexualitet eller för den delen förbjuds att göra det. Det är en vild kvinna 

som inte låter sig tämjas (av någon man eller av ett patriarkalt samhälle). Kvinnan uttrycker 

makt och hon är varken ett offer eller sexuellt objekt, utan istället ett sexuellt subjekt i färd att 

hitta sitt nästa byte. 

 

Denna vilda bild av ”la Parisienne” är inte något som ursprungligen kopplas till femininitet 

eller kvinnlighet och framförallt inte något som tillhör en dominerande (och traditionell) 

ideologi om kvinnlighet som naturaliserar kvinnan som hemmafru eller mamma. Å andra 

sidan uttrycker denna vilda representation av ”la Parisienne”, utifrån ett feministiskt 

perspektiv, en sexualiserad bild av kvinnan i ordning med en patriarkal och kroppslig syn av 

henne. I Vogue Paris poängteras det dock att ”la Parisienne” själv gillar att bli kallad 

vild/galen och ser det som den största komplimangen (Vogue Paris 2012:98).8  Utifrån 

feminism innefattar dock denna typ av budskap en underliggande patriarkal ideologi om 

kvinnlighet, då män föredrar sexiga kvinnor som inte är rädda för att uttrycka sin sexualitet 

(Gill 2007:194). 

 

En annan bild (bilaga 28) framställer sexualitet mer uttryckligen och explicit. I denna bild 

förekommer återigen samma kvinna, men här är hon helt naken med endast ett par svarta 

stilettklackar på. I denna bild ackompanjeras hon av en annan kvinna, denna kvinna är 

mörkhyad och är inte naken utan bär en svart åtsittande klänning som slutar vid knäna, ett par 

svarta läderhandskar och vita stilettklackar. Dessa två kvinnor står tillsammans, bredvid 

varandra, i en ganska mörk trappuppgång i (vad som kan förmodas vara) en parisisk 

lägenhetsbyggnad. Den mörkhyade påklädda kvinnan håller om den vita nakna kvinnan med 

sin ena läderklädda hand medan hennes andra hand vilar på hennes egen höft. Den vita 

kvinnan håller sin hand på den andra kvinnans lår. Båda kvinnorna står i en tydlig poserad 

ställning och har ansiktet och blicken riktad mot ”åskådaren”.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  ”Elle est folle et dans sa bouche, être folle est le plus grand compliment.” (Vogue Paris 2012:98) 
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Deras blickar och ansiktsuttryck är sexuella och dominerande, till följd av deras intensiva 

blickar och halvöppna munnar. Denna bild konnoterar, likt den analyserade bilden ovan 

(bilaga 25), även ”vildhet” och sexualitet. Kvinnorna i bilden ser dominerande och härskande 

ut. De konnoterar inte förtryck eller underlägsenhet trots att bilden är tagen ifrån en trappa 

upp och kvinnorna riktar sin blick uppåt. 

 

Denna bild framställer sexualitet utöver de traditionella (heterosexuella) könsrollerna. Detta 

är en dramatisk och sexuellt laddad bild med två kvinnor som tyder på kvinnans begär efter 

sin egen kropp. Ur ett post-feministiskt perspektiv symboliserar denna bild kvinnlig sexualitet 

som något kvinnan själv åtrår och således ”gör för sig själv” (och inte för en man). Ur detta 

perspektiv framställs kvinnan i denna bild således som ett sexuellt subjekt som är sexig och 

utmanande till följd av sin egen vilja och för att framförallt tillfredsställa sig själv (och andra 

kvinnor…?).  

 

Denna bild uppfattas dock på ett annat sätt utifrån en traditionell feministisk synvinkel. Bilden 

har tydliga pornografiska drag, men bildens kontext – det vill säga modetidningen Vogue 

Paris – gör att bilden trots allt inte kan klassificeras som porr utan snarare som konst (Ross 

2010:68). Trots detta skulle bilden med största sannolikhet kritiseras och förkastas av 

feministister som pornografisk och sexistisk.  

 

 

5.1.6 Parisiskan och ”la ville lumière” 

 

Vissa bilder ur ”Paris mon amour” framställer parisiskan och Paris – ”la ville lumière” – på 

natten (bilaga 18, 22, 24). En av dessa bilder (bilaga 22) visar en kvinna i svart kappa med 

huva, ståendes vid en pelare under bron ”Pont Alexandre III” vid Seinefloden på natten. I 

bakgrunden syns Paris och dess stadsljus lysa upp Seinefloden. Denna bild är framförallt 

poetisk och konnoterar mystik, vilket symboliserar parisiskans mysteriösa karaktär som 

Vogue Paris tillskriver henne. Bilden är mörk och kvinnan ser ut att vara en del av den 

parisiska natten. Denna bild framställer inte kvinnan som feminin, sexuell eller som ett 

sexuellt objekt, men bilden skapar trots detta en betydelse av parisiskan som mysteriös och 

förförisk. Parisiskans mysteriösa karaktär bidrar till hennes lockelse och skapar ur ett 

feministiskt perspektiv en erotisk (och förtryckande) bild av ”la Parisienne”. 
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En annan bild (bilaga 18) visar en kvinna i vit genomskinlig silkesklänning ståendes vid en 

lykta på bro-räcket till samma bro – ”Pont Alexandre III” – som är en känd parisisk bro som 

konnoterar Paris. Även denna bild är tagen på natten och de lysande lamporna längs bron 

bidrar till att konnotera mystik. Denna bild konnoterar dessutom sensualitet och femininitet, 

till följd av kvinnans kläder, smink samt hållning. Kvinnan ser ut att vara en del av lyktan 

som hon lutar sig mot och bilden kan läsas som att symbolisera kvinnan som en del av Paris 

stadsljus som ”lyser upp” staden, vilket även hennes vita ljusa klänning understryker. ”La 

Parisienne” får alltså innebörden av att vara en del av Paris attraktion.  

 

Ur ett feministiskt perspektiv framställer denna bild (bilaga 18) ett vackert, sexuellt och 

perfekt kvinnligt ideal, till följd av kvinnans kläder, smink, hållning och fokuseringen på 

kvinnans kropp. Klänningen synliggör dessutom kvinnans bröst, vilket enligt feminismen 

innebär ett kvinnligt förtryck.  Hon har en sensuell och förförande blick som är riktad framåt. 

Hon ger inte intrycket av att vara underlägsen, men till följd av att hon framställs som en del 

av Paris attraktion kan hon tolkas som ett (sexuellt) objekt. Däremot, utifrån en post-

feministisk läsning representerar kvinnan kvinnlig sexuell frihet och makt. Parisiskans 

attraktion ger henne makten som härskarinna över Paris – något som även Carla Bruni 

instämmer: ”La vérité? La Parisienne règne en maitresse sur le monde.” (Vogue Paris 

2014:154).9 

 

Ännu en bild i denna bildserie (bilaga 24) konnoterar sensualitet eller förförelse och Paris. 

Bilden visar en kvinna iklädd kort röd kappa och klänning, röd ”béret” samt röda 

stilettklackar som bär en annan kvinna iklädd svart klänning, svarta långa läderhandskar, svart 

”béret” och stilettklackar. Kvinnorna har dessutom rött läppstift och en av dem rött nagellack. 

Kläderna, sminket och färgerna konnoterar femininitet och sexualitet samt även Paris. En 

”béret” är en speciell typ av hatt som är ett kulturellt kodat tecken med konnotationen Paris 

och ”franskhet”. Denna bild är tagen på natten och i den suddiga bakgrunden syns stadens ljus 

och vad som ser ut som ett suddigt lysande Eiffeltorn. Bilden visar på rörelse, till följd av 

suddigheten och kvinnornas posering, och i kombination med stadsljusen konnoterar denna 

bild Paris nattliv som spännande, sensuellt och förförande. Dessa konnotationer överförs i sin 

tur till ”la Parisienne”. Tecknen i denna bild, i form av miljö, ljus, rörelse, kvinnorna och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Översättning: ”Sanningen? Parisiskan regerar som härskarinna över världen.” 
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deras utstyrsel, bidrar tillsammans till att ge ”la Parisienne” en innebörd som livlig, sensuell 

och förförisk.  

 

Kvinnan i rött tittar åtrående ner på den svartklädda kvinnan hon bär, vilket utifrån ett post-

feministiskt perspektiv symboliserar kvinnans åtrå för sin egen kropp. Detta bekräftar även 

ståndpunkten att kvinnor klär upp sig för andra kvinnor – för ”the female gaze”. Bilden kan 

även tolkas som att framställa en ny sexuell ordning. Ur ett traditionellt feministiskt 

perspektiv uppfattas bilden dock snarare som en framställning av en manlig erotisk fantasi av 

kvinnan, vilket således inte tyder på någon ”ny” icke-patriarkal ordning. 

 

 

5.1.7 ”Paris mon amour” 
 

”La Parisienne n’adore pas, elle aime éventuellement.” (Vogue Paris 2012 :98)10 

 

”Elle s’amuse tout le temps même quand elle est un peu dépressive, elle est amoureuse tout le temps même 

quand elle divorce: c’est la Parisienne.” (Vogue Paris 2012:98)11 

 

Framförallt två bilder ur bildserien ”Paris mon amour”, från Vogue Paris augusti 2012, 

representerar ”la Parisienne” i förhållande till kärlek. En av dessa bilder (bilaga 15) visar en 

kvinna iklädd svart kostym och svart hatt, hållandes i en käpp. Dessa kodade tecken i form av 

mode och hållning bildar konnotationen maskulinitet. I bilden finns också en man som står på 

knä bredvid kvinnan och räcker henne en blomma. Kvinnan tittar åt andra hållet och avvisar 

på så sätt mannen. 

 

I den västerländska kulturen är förhållande och äktenskap dominerande ideologier om kärlek; 

det anses ”normalt” eller naturligt att ha en partner, leta efter en eller att vara gift. Gauntlett 

(2002:199-200) poängterar även att ”kvinnotidningar” ofta sprider denna ideologi och 

uppmanar kvinnor att hitta en partner för att bli lyckliga och ”hela”. Denna bild (bilaga 15) 

representerar motsatsen till denna ideologi, i bilden konstrueras ”la Parisienne” som en 

självständig kvinna som föredrar frihet över äktenskap. Detta uttrycks också explicit av Vogue 

Paris i samma nummer; ”La Parisienne” har enligt Emmanuelle Alt ”un goût de la liberté” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Översättning: ”La Parisienne avgudar inte, hon älskar eventuellt.” 
11	  Översättning: ”Hon roar sig hela tiden till och med när hon är lite depressiv, hon är kär hela tiden till och med 
när hon skiljer sig: detta är la Parisienne.” 
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(en smak för frihet). Mannens position i bilden (bilaga 15) liknar även den position som en 

man (i västerländsk kultur) har när han friar till sin ”kära”. Mannen i bilden står på knä och 

räcker en blomma som symboliserar en förlovningsring till kvinnan. Kvinnan avvisar mannen 

och blomman (ringen) genom att kallsinnigt titta åt andra hållet. Detta konnoterar således ett 

motstånd till den dominerande ideologin angående både kärlek och kvinnlighet – då en 

kvinna, enligt den dominerande ideologin om kvinnlighet, bör eftersträva en man och 

äktenskap och således ta emot ringen (blomman) och svara ”ja”.  

 

Mannens utstyrsel påminner om en clowns eller magikers, till följd av den randiga tröjan med 

svart väst ovanpå och den svarta hatten, han är dessutom sminkad med svart eyeliner, mörka 

läppar och är puder-vit i ansiktet. Blomman bidrar också till denna betydelse då en 

magiker/clown ofta kan ses dra fram en blomma ur innerfickan. Mannens utstyrsel bidrar 

således till en konnotation av åtlöje. Mannen är patetisk som ens försöker ”fria” till denna 

självständiga och fria kvinna – ”la Parisienne”. Mannen kan alltså tolkas som patetisk och 

löjeväckande i denna bild. Kvinnans kallsinniga men samtidigt småleende ansiktsuttryck 

styrker denna konnotation, då hon ser ut att håna mannen.  

 

Den andra bilden (bilaga 17), som visar en man och kvinna kyssa varandra på en vespa mitt 

på ”Place de la Concorde” i Paris, representerar en mer traditionell eller stereotypisk bild av 

ett förhållande. Bilden består av färgerna rött (en röd vespa), blått (himlen och kvinnans 

hjälm) samt vitt (mannens hjälm och moln). Dessa färger konnoterar tillsammans Frankrike 

då de representerar franska flaggan, vespan och miljön konnoterar i sin tur Paris. Denna bild 

konnoterar alltså genom dessa olika tecken tillsammans ett franskt/parisiskt och stereotypt 

kärlekspar. Den här bilden går mer i linje med den dominerande ideologin om kärlek och 

kvinnlighet, då den framställer ett stereotypt västerländskt och heterosexuellt kärlekspar. 

Kvinnan i bilden har dessutom en feminin look i form av kort klänning, nät-strumpbyxor och 

ballerinaskor, hon är även passiv i bilden då det är mannen som kör vespan och hon sitter 

bakpå. 

 

”La Parisienne” kan till viss del tolkas som ”fri” även i denna bild (bilaga 17), då paret ser 

nyförälskat ut till följd av den passionerade kyssen och således inte konnoterar ”äktenskap”, 

men hon framställs trots allt under den dominerande ideologins ”makt grepp”. Utifrån en 

feministisk läsning av bilden representerar kvinnan en stereotyp och ideologisk kvinnlig roll. 
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Ur ett feministiskt perspektiv kan båda dessa bilder uppfattas som grundade i en dominerande 

(patriarkal) ideologi om kvinnlighet. Först och främst framställer den andra bilden (bilaga 17) 

en stereotyp kvinnlig roll och kvinnan är passiv. Frihets-aspekten i båda bilder innebär utifrån 

ett feministiskt perspektiv en framställning av en manlig (erotisk) fantasi om kvinnan som 

promiskuös. Således är den parisiska kvinnan inte självständig, utan fortfarande ute efter att 

åtrås av en man med hjälp av andra icke-traditionella metoder – genom att aktivt avvisa 

mannen (bilaga 15) åtrår han henne ännu mer… Enligt ett feministiskt perspektiv konfirmerar 

alltså denna representation av ”la Parisienne” istället en patriarkal ordning. Dock symboliserar 

den första bilden (bilaga 15) självständighet och maskulinitet och går emot den feministiska 

kritiken av mode såväl som av medierepresentation av kvinnan. Denna bilds (bilaga 15) 

denotation som konnoterar självständighet utmanar traditionella könsroller samt den 

dominerande ideologin om kvinnlighet och femininitet. 

 

 

5.1.8 ”La Parisienne aux arcanes du métro”  

 

Två bilder (bilaga 21, 27) ur ”Paris mon amour” har Paris tunnelbana (”le métro”) som miljö. 

Den första bilden (bilaga 21) visar två kvinnor som går upp från tunnelbanan bredvid 

varandra, de är klädda i klänning och stora kappor som framhäver benen och de har även på 

sig stilettklackar. Deras kläder är tecken som konnoterar sexualitet (framförallt till följd av 

färgen rött, de bara benen och stilettklackarna), men kvinnornas kroppsspråk och 

ansiktsuttryck är däremot tecken som konnoterar bestämdhet och självständighet. Den ena 

kvinnan har ett väldigt starkt ansiktsuttryck med en intensiv blick riktad rakt framåt och 

hennes vänstra hand är formad som en knytnäve. Hennes kroppsspråk konnoterar bestämdhet, 

styrka och aggressivitet – vilket i vår kultur framförallt anses vara manliga egenskaper. Den 

andra kvinnan har ansiktet och blicken, som till viss del skyms av hennes korta rufsiga hår, 

riktad ner mot marken och hon röker även en cigarett, som hon håller intill munnen. Denna 

kvinnas rufsiga hår, hennes kroppsspråk i form av en mer framåtböjd hållning samt sättet hon 

håller cigaretten på (och cigaretten som tecken) bidrar till att konnotera grovhet/djärvhet och 

maskulinitet. Miljön i form av en kall hård stenmur och trappa som indikerar Paris tunnelbana 

– en tuff miljö – bidrar även till denna konnotation. Denna bild konnoterar alltså både 

kvinnlig sexualitet och maskulinitet. Kvinnornas klädsel konnoterar sexualitet men trots detta 

konnoteras inte femininitet. Kapporna ser ut att hänga på sned och ger intrycket av att vara 

hastigt på-slängda – vilket motsäger de feministiska synpunkterna kring att modetidningar 
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sprider ett ”perfekt” feminint ideal. Kvinnorna i bilderna ser dessutom inte ut att vilja 

attrahera män, utan snarare som att vilja klå upp några.   

 

Nästa bild (bilaga 27) visar en kvinna gåendes på perrongen nere i tunnelbanan medan 

tunnelbanetåget åker förbi i bakgrunden. Hon har på sig en vinröd läderklänning som ger 

intrycket av att vara en kappa. Klänningen går ända upp till halsen, har långa ärmar, en krage, 

utsvängd kjol och slutar precis ovanför knäna. Till klänningen har hon ett par svarta knähöga 

läderstövlar vars skaft skymtar längst ned i bilden. Kvinnan har kort rufsigt mörkt hår och 

svart ögonmakeup. Bilden innehåller viss suddighet och är tagen i rörelse, vilket framförallt 

tåget (som kör) och kvinnans kroppsspråk indikerar. Hon är aktiv då hon går framåt mot 

vänster på väg ”ut ur bilden”. Kvinnans ansiktsuttryck och blick som är riktad åt sidan eller 

snett bakåt konnoterar bestämdhet, uppmärksamhet, misstänksamhet och fientlighet, då hon 

rynkar pannan/ögonbrynen och har en stängd och spänd mun. Miljön bidrar också till denna 

konnotation, då den parisiska tunnelbanan är en tuff och till viss del farlig miljö där man 

måste vara uppmärksam – således den fientliga blicken. Kvinnan ser dessutom ut att vara 

spänd och marschera framåt i militär anda. Modet i bilden är ytterligare ett tecken som bidrar 

till denna ”militära” konnotation; klänningen är väldigt strikt och har dubbelknäppta knappar 

framtill (vilket ofta återfinns på gamla militäruniformer) och stövelskaften ger likaså ett 

militärt intryck. Dessa teckens militära koncept överför militära (och manliga) egenskaper, 

som exempelvis styrka, till kvinnan i bilden – det vill säga ”la Parisienne”. Bildens 

komposition framställer även kvinnan som stor och stark, då den är tagen underifrån och ger 

en närbild av kvinnan. Kvinnan har således ingen underlägsen eller passiv roll, vilket annars 

är vanligt för kvinnlig medierepresentation enligt tidigare (feministisk) forskning kring 

könsrepresentation i media. 

 

Bilden som helhet med dessa olika kombinerade tecken skapar en myt om ”la Parisienne”. 

Det är tydligt att kvinnan är parisisk då bilden utspelar sig i Paris (vilket den gröna 

tunnelbanan betecknar) och kvinnan är en ”Parisienne” då hon vet att den parisiska 

tunnelbanan är en ”farlig” plats där man måste vara uppmärksam (vilket hennes kroppsspråk 

konnoterar). 

 

Bakgrunden i dessa två bilder konnoterar storstadsmiljö och i den andra bilden (bilaga 27) 

konnoteras specifikt Paris till följd av den karaktäristiska parisiska gröna tunnelbanan. Dessa 

två bilder och dess tecken tyder på att detta inte är vilken kvinna som helst, eller för den delen 
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en turist, utan kvinnan är en ”Parisienne”. Den parisiska gröna tunnelbanan, kläderna, 

kvinnorna och deras kroppsspråk/ansiktsuttryck i bilderna konnoterar inte ”la Parisienne” som 

tecken på egen hand, men däremot i kombination med varandra fungerar dessa tecken i form 

av både signifiant och signifié som material för att konstruera betydelsen och myten om ”la 

Parisienne”. Genom dessa två bilder får parisiskan innebörden som bestämd, stark och 

självständig, vilket motsäger flera av de feministiska kritiska åsikterna kring representationen 

av kvinnan i media.  

 

 

5.2 Myten om ”la Parisienne” och den dominerande ideologin om kvinnlighet  

 

Roland Barthes nämner att en och samma myt kan framställas och re-presenteras på flera 

olika sätt med hjälp av flera olika materiella utryck (signifiant). Barthes menar även att en 

myt består av en rad betydelsefulla ”koncept” eller innebörder som framgår i representation 

och att denna betydelse således utgör myten (Sontag 1993:105-107). Detta stämmer även i 

förhållande till myten om ”la Parisienne” som re-presenteras på flera olika sätt med hjälp av 

flera olika materiella uttryck genom modefotografi i två hela nummer av Vogue Paris. Denna 

myt fylls med sådana koncept och ”la Parisienne” får, genom denna representation, en 

betydelse som bland annat elegant, maskulin, bohemisk, naturlig, poetisk, mysteriös, 

förförisk, sensuell/sexuell, feminin, ikonisk och retro, självständig, bestämd, stark, djärv och 

livlig. Genom den ovan gjorda bildanalysen framgår denna rad av begrepp som tillsammans 

bildar och utgör myten om ”la Parisienne”. ”La Parisienne” är alltså en mångsidig myt och 

innehåller en rad motsägelsefulla begrepp och betydelser, representationen av ”la Parisienne” 

som maskulin och bohemisk står exempelvis i tydlig kontrast till den eleganta och sexuella 

parisiskan. ”La Parisienne” är alltså inte en fastställd identitet utan många, dock skapas en 

enhetlig myt om den parisiska kvinnan som innefattar dessa olika innebörder.  

 

Enligt Roland Barthes är myter dynamiska och förändras då de möter nya värderingar i 

kulturen de tillhör (Fiske 1997:125). Det som är särskilt intressant med just denna myt är att 

den utmanar traditionella normer och den dominerande ideologin om kvinnlighet. Myten om 

”la Parisienne” kan till viss del ses som en mot-myt, då denna myt går emot traditionella 

myter om kvinnlighet som förespråkar och naturaliserar kvinnans roll i hemmet och som 

mamma. En mot-myt avfärdar inte gamla myter helt, utan får istället vissa begrepp att 

försvinna från kedjan och inför nya (Fiske 1997:123-124). Myten om ”la Parisienne”, på det 
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sätt den framställs i Vogue Paris, representerar istället en aktiv, självständig och icke-

traditionell kvinna och introducerar nya begrepp till myten om kvinnlighet. 

 

Som Saussure, semiotikens grundare, nämner karaktäriseras tecken av vad de inte är. 

Femininitet och maskulinitet är ett motsatspar som ger varandra betydelse till följd av att de i 

vår kultur skiljs åt (Bignell 1997:71-73). Detta motsatspar och föreställningen om kvinnlighet 

problematiseras i Vogue Paris representation av ”la Parisienne”. Det förekommer bilder som 

antingen framställer henne som väldigt maskulin eller som väldigt feminin och sexig. Denna 

myt inkorporerar dessutom element och tecken av maskulinitet samt femininitet i en ständig 

blandning. “The use of symbols is a creative process that plays with rules and therefore 

changes them […].” (Fornäs 1995:161) Denna representation av myten om “la Parisienne” 

skapar ett nytt symboliskt koncept av kvinnlighet som till stor del utmanar normer eller 

”regler” och traditionella könsroller. 

 

Trots att representationen av ”la Parisienne” i Vogue Paris till stor del utmanar den 

dominerande ideologin om kvinnlighet så förekommer en viss ideologi om kvinnlighet i 

denna myt som framstår som naturlig. Som Barthes nämner (Sontag 1993:116) naturaliserar 

myten sitt koncept och förvandlar historia till ”natur”. Det sätt på vilket ”la Parisienne” 

framställs i dessa olika bildserier skapar framförallt ett ungt, smalt, mestadels vitt och 

västerländskt, både feminint och maskulint men i båda fallen vackert (och ofta sexigt) 

kvinnligt ideal. Myten om ”la Parisienne” naturaliserar innebörden av den parisiska kvinnan 

samt hennes karaktäristika och i formen av en myt döljs denna egentliga konstruktion av 

kvinnlighet. 

 

”La Parisienne” är dessutom en mångtydig identitet. Utifrån en traditionell feministisk 

synvinkel skapar denna myt en ideologi som framförallt förhåller sig till den dominerande 

ideologin om kvinnlighet, då ”la Parisienne” ofta representeras som vacker, smal, sexuell och 

som en erotisk (manlig) fantasi. Denna representation innebär således ett kvinnligt förtryck, 

då den återupptar en patriarkal syn på kvinnlighet. Däremot, ur det post-feministiska 

perspektivet innehar inte parisiskan en förtryckt ställning, hon symboliserar istället kvinnlig 

frihet, styrka och makt som ibland (men inte alltid) innefattar aspekter som sexualitet. 

 

Myten om ”la Parisienne” innefattar en del stereotypiska, traditionella och ideologiska 

föreställningar kring kvinnlighet, men dessa motsätts också. I Vogue Paris re-presenteras ”la 
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Parisienne” även som maskulin, hård och bestämd – element som inte ursprungligen utgjorde 

myten om ”la Parisienne”. Således inför Vogue Paris en rad nya begrepp till denna myt – 

karaktäristika som speglar en ny kvinnlig roll och utmanar en traditionell stereotyp sådan. 

 

 

6. Slutsatser och diskussion  
 
”La Parisienne a déjà son ticket pour l’éternité.” (Vogue Paris 2014 :154)12 

 

Trots att myter enligt Roland Barthes inte är eviga definieras ”la Parisienne” som evig av 

Vogue Paris, vilket kan ses som ett sätt att ytterligare naturalisera denna myt och dess 

förekommande ideologiska innebörder. Femininitet eller kvinnlighet, och likaså den parisiska 

kvinnan, är trots allt en (historisk) konstruktion som förändras över tid. Detta är dock en myt 

som hängt med under en lång tid och vissa av dess karaktäristika är desamma.  

 

I min analys av modefotografi ur Vogue Paris från augusti 2012 och september 2014 har jag 

kommit fram till att Vogue Paris representerar och konstruerar en myt om ”la Parisienne” som 

innefattar en rad betydelsefulla och ofta motsägelsefulla begrepp. Denna myt om ”la 

Parisienne” innehar vissa dominerande ideologiska kvinnliga element, men motsätter sig 

framförallt den (traditionella) dominerande ideologin om kvinnlighet och skapar ett 

självständigt och mångdimensionellt kvinnligt (symboliskt) ideal.   

 

Vogue Paris re-konstruerar myten om ”la Parisienne” då det i tidningens text och bilder 

refereras till flera redan existerande kvinnliga (historiska och kulturella) ikoner och ideal, 

bland andra Catherine Deneuve, Françoise Hardy, Coco Chanel och hjältinnan i en Jean-Luc 

Godard film. ”La Parisienne” är således enligt Vogue Paris en redan existerande historisk och 

kulturell identitet och i dessa två nummer av tidningen återges dessa ”roller”. Denna ikoniska 

funktion belyser även mytens historiska bindning och att ”la Parisienne” trots allt är en 

konstruktion (av kvinnlighet) som inte är ”naturlig” utan kulturell. 

 

Representationen av ”la Parisienne” i Vogue Paris har många likheter med den ursprungliga 

myten om ”la Parisienne” från 1800-talet. Många av de karaktäristika som Steele (1998) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Översättning: ”La Parisienne har redan sin biljett till evigheten.” 
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nämner går att återfinna i Vogue Paris lingvistiska och visuella definition av parisiskan: hon 

beskrivs fortfarande som en erotisk fantasi, vilket illustreras i flera sexuella bilder; hon 

charmerar och driver fortfarande män till äktenskap (eller galenskap); parisiskan definieras 

och framställs fortfarande som vacker och elegant; hon roar sig ännu – men inte bara på 

söndagarna utan ”tout le temps” (hela tiden); framförallt är hon fortfarande en fri och 

självständig kvinna som går emot den traditionella (och patriarkala) ordningen. 1800-talets 

”Parisienne” var trots sin självständighet beroende av mannen och även underlägsen honom, 

men representationen av ”la Parisienne” år 2012 och 2014 insinuerar inte någon patriarkal 

underlägsenhet utan snarare dominans. Utifrån det post-feministiska perspektivet härskar 

parisiskan över sin kropp, sin sexualitet och över mannen; hon är en del av Paris – hennes stad 

– och det är hon som regerar!  

 

Myten om ”la Parisienne” innehåller dessutom till viss del samma tecken och har en liknande 

betydelse i Vogue Paris från 2012 som två år senare, i Vogue Paris år 2014. Således är ”la 

Parisienne” tidlös, men ifall ”la Parisienne” redan har sin biljett till ett evigt liv återstår att se. 

Dock är ”la Parisienne” för evigt representerad, närvarande, manifest och observerbar i Vogue 

Paris. 

 

I Vogue Paris sker, precis som Steele (1998:73) nämner, en idealisering och romantisering av 

”la Parisienne” i både text och modefotografi. ”La Parisienne” representerar endast en 

kvinnlig idealbild som såklart inte innehåller några ”brister” och hon framställs framförallt 

som en feminin sexuell skönhet. Enligt ett feministiskt perspektiv ”förpackar” denna 

representation kvinnan i en dramatisk, spännande och effektfylld myt som naturaliserar 

kvinnlig sexualitet och den feminina kroppsliga perfektionen. Med utgångspunkt i feminism 

går det att argumentera för att myten om ”la Parisienne” fortfarande till viss del framställer 

kvinnan stereotypt i form av ett sexuellt objekt, men denna representation bevisar framförallt 

motsatsen till flera feministiska synpunkter. Parisiskan innefattar exempelvis inte alltid en 

feminin perfektion, utan är i vissa bilder tvärtom naturlig, maskulin och ser tilltufsad och 

uppriven ut. ”La Parisienne” framställs som mångdimensionell och hon är en kvinna som inte 

alltid visar urringning, utan anammar ofta en maskulin klädstil som kostym och mot alla odds 

beundras och åtrås hon för sin maskulina och även naturliga stil.  

 

Vissa feministiska ståndpunkter i förhållande till mode och könsrepresentation är fortfarande 

tillämpbara på ”la Parisienne”, men många av de tidigare feministiska argumenten är inte 
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relevanta och stämmer inte i förhållande till representationen av ”la Parisienne” i Vogue 

Paris. Parisiskan framställs som självständig och har varken en passiv eller undergiven 

position. Den feministiska åsikten att medierepresentation av kvinnan antingen innebär en 

representation av kvinnan som gift, hemmafru, sexuellt objekt eller som en person som har 

som syfte att vara vacker för att attrahera män (van Zoonen 1994:67), är inte helt valid i 

förhållande till representationen av ”la Parisienne” i Vogue Paris. Min analys visar istället att 

”la Parisienne” representeras som en fri kvinna (som inte är gift eller hemmafru), hon är 

dessutom en kvinna som inte alltid klär sig på ett sexuellt eller feminint sätt eller för den 

delen framstår som ett objekt, utan snarare som ett självständigt (och tidvis sexuellt) subjekt. 

Parisiskan verkar inte heller ha som främsta syfte att vilja attrahera män, då hon till och med 

kallsinnigt avvisar dem (bilaga 15) samt även den patriarkala ordningen och normer angående 

exempelvis kärlek.  

 

Denna debatt kan emellertid fortsätta i all oändlighet till följd av representationens och 

betydelsens mångtydighet och det faktum att det inte finns en enda möjlig eller rätt tolkning. 

Poängen med min analys är inte huvudsakligen att visa att ”la Parisienne” kan tolkas olika 

och att betydelse är mångtydig, mitt syfte är snarare att genom dessa två motsägande 

teoretiska (och politiska) tolkningar belysa och lyfta fram denna medierepresentations 

positiva men även ideologiska egenskaper och på så sätt visa hur myten om ”la Parisienne” 

förhåller sig till den dominerande ideologin om kvinnlighet. Mitt syfte är även att bidra med 

insikter kring könsrepresentation och mode som ofta förbises eller negligeras av analyser med 

endast ett feministiskt eller post-feministiskt perspektiv. Som Gill (2007:195-196) nämner har 

njutning och ideologi ett nära förhållande och båda dessa aspekter måste således belysas för 

att få en rättfärdig bild av könsrepresentation, därmed har jag inte ”valt sida” utan utgår från 

två opponerande teoretiska tolkningsperspektiv – feminism och post-feminism – i min analys. 

Två motsägande betydelser har lyfts fram och min undersökning understryker framförallt att 

mycket av den tidigare framförda feministiska kritiken av mode och könsrepresentation i 

media inte är särskilt valid i förhållande till detta material och att det faktiskt existerar en mer 

mångfasetterad representation av kvinnan i vissa medier. ”La Parisienne” representeras ofta 

som avvikande från normer och den dominerande ideologin om kvinnlighet. 

Könsrepresentationen av kvinnan i media är alltså inte så ensidig och förtryckande som den 

ofta utifrån framförallt feminism och tidigare genusforskning påstås vara.  
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Jag hoppas att min analys har synliggjort sådant som ofta förbises av tidigare feministisk 

forskning kring medierepresentation – särskilt att mode inte alltid har en sexuell funktion och 

att mode inte är en synonym för varken femininitet eller sexualitet, även om dessa aspekter 

tidvis anammas. Mode är ett verktyg för att uttrycka identitet och modetidningar som Vogue 

Paris framställer olika kvinnliga identiteter – både feminina och sexuella men även naturliga 

och maskulina.  

 

Min undersökning och de resultat jag kommit fram till är inte tillräckligt omfattande eller 

generaliserbara för att användas som grund i en argumentation för att medierepresentationen 

av kvinnan har förändrats, men förhoppningsvis ger denna undersökning ny insikt kring 

könsrepresentation i modetidningen och inspirerar till framtida genusforskning där andra 

typer av medier än ”kvinnotidningar”, reklam och Hollywood-såpoperor inkorporeras. Detta 

skulle enligt mig ge en bredare bild av könsrepresentation i media och jag hoppas att fler ögon 

riktas till exempelvis modetidningar som Vogue Paris, då jag genom min analys kommit fram 

till att denna tidning framställer en mindre stereotyp, feminin, passiv, objektifierande och 

traditionell bild av kvinnan. Denna medierepresentation av myten om ”la Parisienne” visar 

huvudsakligen en ny, självständig, stark, icke-förtryckt och framförallt mångfacetterad 

kvinnlig identitet. ”La Parisienne” följer inte den (traditionella) dominerande ideologin om 

kvinnlighet, utan symboliserar snarare en kvinna som går sin egen väg och som inte låter sig 

förtryckas av varken normer, ideologier eller män. 
 

”[…] la Parisienne n’est pas comme les autres.” (Vogue Paris 2012:98)13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Översättning: ”[…] la Parisienne är inte som andra.” 
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Bilaga 15-28, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 1, Vogue Paris augusti 2012, ”Chic ultime” 
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Bilaga 2, Vogue Paris augusti 2012, ”Chic ultime” 
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Bilaga 3, Vogue Paris augusti 2012, ”Chic ultime” 
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Bilaga 4, Vogue Paris augusti 2012, ”Chic ultime” 
 
 

 
 
 
 



	   52	  

 
Bilaga 5, Vogue Paris augusti 2012, ”Chic ultime” 
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Bilaga 6, Vogue Paris september 2014, ”Black is Beautiful”  
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Bilaga 7, Vogue Paris september 2014, ”Black is Beautiful” 
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Bilaga 8, Vogue Paris september 2014, ”Black is Beautiful” 
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Bilaga 9, Vogue Paris september 2014, ”Paris en douce” 
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Bilaga 10, Vogue Paris september 2014, ”Paris en douce” 
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Bilaga 11, Vogue Paris september 2014, ”Paris en douce” 
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Bilaga 12, Vogue Paris september 2014, ”Paris en douce” 
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Bilaga 13, Vogue Paris september 2014, ”Paris en douce” 
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Bilaga 14, Vogue Paris september 2014, ”Paris en douce” 
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Bilaga 15, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 16, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 17, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 18, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 19, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 20, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 21, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 22, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 23, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
 
 

 
 
 
 



	   71	  

Bilaga 24, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 25, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 26, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 27, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
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Bilaga 28, Vogue Paris augusti 2012, ”Paris mon amour” 
 
 

 
 
 
 


