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Abstract 
By doing an image interpretation this thesis, Gendered unisex fashion : A study of 

gender neutral fashion and the norms that influence it, examines and critically 

discusses unisex fashion. By examining four different promotion pictures from four 

different unisex collections the essay sees to similarities and differences between their 

aesthetics and expressions in clothing, environment and models. 

 

The purpose of the essay is to discuss how unisex fashion may be influenced by 

binary fashion, but also how unisex fashion can influence the look of gender. The 

result of the essay is that even though unisex fashion tries to erase gender differences 

and make an absolute gender-neutral fashion form it fails because of its inspiration 

from binary fashion, where the masculine elements are ranked higher than the 

feminine ones. So is also the case for the unisex fashion, which a majority of times 

has a masculine look. With these masculine attributes the unisex fashion contribute to 

the idea of masculine fashion as neutral clothing and masculinity as a neutral gender, 

while feminine fashion and gender are seen as different and non-neutral. 

 

Keywords: binärt mode, Erwin Panofsky, feminism, Judith Butler, kropp, mode, 

unisex, Roland Barthes.



	
1	

 

Innehåll 
 
Introduktion ................................................................................................................. 2 

Syfte och frågeställning ............................................................................................... 4 
Tidigare forskning ....................................................................................................... 4 

Material och avgränsning ............................................................................................ 7 
Metod ............................................................................................................................ 8 

Bildtolkning .......................................................................................................................... 8 
Roland Barthes .................................................................................................................. 9 
Erwin Panofsky ............................................................................................................... 10 
Metodanvändning ........................................................................................................... 11 

Taktil inlevelse ................................................................................................................... 12 
Förhållningssätt till kön .................................................................................................... 13 

Teoretiskt ramverk .................................................................................................... 13 
Disposition .................................................................................................................. 17 

Unisexmode – en historisk bakgrund ....................................................................... 18 
Bildanalys: beskrivning och första tolkningen ........................................................ 19 

Rad Hourani ...................................................................................................................... 19 
Första tolkningen ............................................................................................................ 21 

Toogood .............................................................................................................................. 22 
Beskrivning ..................................................................................................................... 22 
Första tolkningen ............................................................................................................ 24 

Weekday: S/HE .................................................................................................................. 25 
Beskrivning ..................................................................................................................... 25 
Första tolkningen ............................................................................................................ 26 

Zara: Ungendered ............................................................................................................. 27 
Beskrivning ..................................................................................................................... 27 
Första tolkningen ............................................................................................................ 28 

Andra tolkningen ....................................................................................................... 28 
Kroppsliga uttryck ............................................................................................................ 29 
Kläder ................................................................................................................................. 31 
Miljö .................................................................................................................................... 33 
Sammanfattning av andra tolkningen ............................................................................. 34 

Diskussion ................................................................................................................... 37 
Avslutning ................................................................................................................... 42 

Källförteckning .......................................................................................................... 44 
Bilagor ......................................................................................................................... 50 
  



	
2	

Introduktion 
Mode skulle, till största del, kunna förklaras som ett binärt system – ett system i vilket 

mode är uppdelat efter det binära könsparet man och kvinna. En stor del av den 

modelitteratur och modeforskning som finns åtskiljer den manliga och den kvinnliga 

dräkten från varandra. Även klädbutiker, modereportage och modemässiga 

trendspaningar är uppdelade efter de två motparterna man och kvinna. Den brittiska 

historikern David Kuchta menar att en tydlig uppdelning mellan könens modedräkt 

uppkom under 1660-talet, medan den brittiska psykoanalytikern John Carl Flügel ser 

uppdelningen uppstå efter år 1789.1 Oavsett exakt årtal, eller århundrade, kan 

uppdelningen konstateras. Liksom könen man och kvinna ses som binära motparter 

gör också deras mode det. 

 

Den binära modeuppdelningen har påverkats av och kan till viss del antas ha sin 

grund i skrädderikonsten. Sedan 1600-talets slut har olika metoder för skrädderi och 

tillskärning vuxit fram, beroende på om plagget skulle bäras av en man eller kvinna. 

Detta eftersom man ofta ansåg tillskärningen för mans- och kvinnodräkten helt sakna 

likheter och såldes kräva olika hantverkare, menar den svenska dräkthistorikern 

Pernilla Rasmussen.2 Jag påstår denna binära modeuppdelning vara en social 

konstruktion, snarare än en av naturen nödvändig uppdelning. På samma sätt kan det 

mode vi ser idag förstås som sociala konstruktioner. Å ena sidan har män och kvinnor 

olika kroppsform, vilket alltså kan förstås som orsak till den hantverksmässiga 

skillnad som ägde rum under 1600-talets slut, men å andra sidan finns det ingenting – 

mer än modesystemets nycker – som kräver att dessa olika kroppar ska ikläs olika 

slags kläder eller framhäva olika kroppsdrag. Grunden till det binära modesystemet 

ligger alltså i förståelsen av de binära könens kroppsformer, men också i de olika 

roller som män och kvinnor haft rent historiskt. Medan kvinnor arbetat i hemmet har 

män arbetat utanför det, vilket förstås som ytterligare en orsak till att olika 

förhållningssätt till kläder och mode har utvecklats. Arbetet har helt enkelt krävt olika 

slags kläder. 
																																																								
1 Kuchta, D. (2002). The Three-Piece Suit and Modern Masculinity : England 1660-1850. Berkeley: 
University of California Press. s. 6; Entwistle, J. (2015). The Fashioned Body : Fashion, Dress and 
Social Theory. (2:a utg.) Cambridge: Polity Press. ss. 341-342 
2 Rasmussen, P. (2010). Skräddaren, sömmerskan och modet : Arbetsmetoder och arbetsdelning i 2 Rasmussen, P. (2010). Skräddaren, sömmerskan och modet : Arbetsmetoder och arbetsdelning i 
tillverkningen av kvinnlig dräkt 1779-1830. Stockholm: Nordiska Museets förlag. s. 137 
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Idag lever det binära modesystemet kvar i det mode och de kläder vi möts av i vårt 

dagliga liv. Men det finns också former av mode som utmanar denna uppdelning. 

Könsöverskridande mode är ett, av flera, samlingsbegrepp för de typer av mode som 

söker sig bort från det binära modesystemet och istället söker utveckla andra sätt att 

konstruera, bära och se på mode. Inom gruppen för könsöverskridande mode hittas 

bland annat begreppen unisex, androgynt, non-sex och cross-dressing, vilka alla står 

för olika sätt att klä sig könsöverskridande.  

 

Könsöverskridande mode är dock inte helt avskärmat från det binära modesystem 

man söker sig bort från, utan måste också hela tiden förhålla sig till detsamma.3 Man 

måste skilja sig från den binära normen för att förstås som ett annorlunda 

modeuttryck, men också anpassa sig efter det för att uppfattas som förståeligt. Det 

könsöverskridande modet får helt enkelt inte kännas alltför avlägset eller främmande 

– utan måste också sälja och vara begripligt för konsumenten. I denna slags förståelse 

innefattas bland annat typ av plagg, storleksordning och passform. Designers av 

unisexmode måste följaktligen förhålla sig till mer än en begriplig estetik. 

 

Under åren 2015 och 2016 har ett samtal om könsöverskridande mode tagit plats i 

media. Nyhets- och livsstilsmedier världen över har publicerat artiklar på temat och 

en diskussion kring huruvida könsöverskridande mode kan ses som framtiden är i 

flera av dem närvarande.4 Ofta lyfter artiklarna dessutom fram det könsöverskridande 

modet som ett inslag i ett samtal om jämställdhet och till viss del också som en 

räddare i nöden för ett modesystem som, enligt skribenten bakom artikeln ”Is Gender-

Neutral Clothing the Future of Fashion?”, är på väg att krackelera.5 Genom denna typ 

																																																								
3 Suthrell, C. (2004). Unzippig Gender : Sex, cross-dressing and culture. Oxford: Berg. s. 16 
4 Gush, C. (2016). The binary is boring: Moving towards a genderless fashion future. I-D. Tillgänglig: 
https://i-d.vice.com/en_gb/article/the-binary-is-boring-moving-towards-a-genderless-fashion-future 
(Hämtad: 2016-05-11); Hill, B. (2015). The New Normal: Deconstructing Fashion’s Gender Neutral 
Movement. Brooklyn Magazine. Tillgänglig: http://www.bkmag.com/2015/09/08/the-new-normal-
deconstructing-fashions-gender-neutral-movement/ (Hämtad: 2016-04-12); Levinsson, F. (2016). 
Åhléns ändrar sig – efter Linas kritik. Aftonbladet. Tillgänglig: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22713353.ab (Hämtad: 2016-05-03); Rizzo, M. (2016). 
Runway revolution: Can we tie unisex fashion trends to gender equality? CNN Style. Tillgänglig: 
http://edition.cnn.com/2016/01/14/fashion/unisex-fashion-gender-equality/ (Hämtad: 2016-04-12); 
Ryan, H. (2015). Is Gender-Neutral Clothing the Future of Fashion? Take Part. Tillgänglig: 
http://www.takepart.com/article/2015/03/19/gender-neutral-clothing-future-fashion (Hämtad: 2016-04-
12). 
5 Ryan, 2015.  
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av medierapportering kan vi förstå könsöverskridande mode som ett fenomen som 

ligger i tiden. 

Syfte och frågeställning 
Uppsatsen syftar till att, med hjälp av bildanalys, diskutera könsöverskridande mode, 

och då främst unisexmode, som en genusskapande praktik. Uppsatsen håller en kritisk 

vinkel mot mystifiering av unisexmode samt undersöker på vilket sätt unisexmode 

lever upp till epitetet unisex. För att göra detta kommer följande frågeställningar att 

besvaras: 

 

• Hur förhåller sig unisexmode till det binära modesystemet? 

• Hur kan unisexmode förstås som skapare och upprätthållare av genusnormer?  

Tidigare forskning 
Att diskutera genus, könsöverskridande modeuttryck och unisexmode är intet nytt 

inom den modevetenskapliga forskningen. Flera forskare inom fältet menar att mode 

och genus har ett band som omöjligen kan förbises.6  

 

Ämnet unisexmode har i den tidigare forskningen avhandlats genom exempelvis 

historiska översikter, bland annat av den amerikanska textilvetaren Jo B. Paoletti och 

den brittiska dräkthistorikern Rebecca Arnold, som båda gör ett likhetstecken mellan 

samhällelig anda och unisexmodets framgångar. Kan vi utifrån det resonemanget 

förstå unisexmodets genomslagskraft, både i samtiden och tidigare under historien? 

Kan den samhälleliga anda som råder i vår samtid vara anledningen till att 

unisexmode, av media, till och med kallats för en möjlig ”future of fashion”?7 Samtal 

om feminism, jämställdhet och HBTQI-personers rättigheter inom såväl media som 

inom politik kan vara en del av denna samhälleliga anda.	

 

																																																								
6 Paoletti, J. B. (Okänt). Fashion, Dress, and Gender. Berg Fashion Library. Hämtad: 
http://www.bergfashionlibrary.com/page/Fashion$0020Dress$0020and$0020Gender/fashion-dress-
and-gender (2016-05-12); Suthrell, C. (2004). Unzippig Gender : Sex, cross-dressing and culture. 
Oxford: Berg. ss. 1-3. 
7 Ryan, 2015.	
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Begreppsmässig diskussion är ytterligare ett sätt att ta sig an ämnet. Vad menas med 

unisex? Både Arnold och den svenska designern Anna Hellgren ser unisex som ett 

modeuttryck vars syfte är att vara fritt från könskodade attribut och sudda ut könsliga 

skillnader som annars syns i mode.8 De har båda kritiska förhållningssätt till det 

unisexa modeuttrycket, Arnold genom att mena att unisexmodets försök till att sudda 

ut könsliga skillnader snarare belyser desamma och Hellgren genom att i sin egen 

design söka sig bort från det unisexa uttrycket.9 Exakt hur kroppsliga skillnader med 

hjälp av kläder kan tas bort från en kropp förtydligas dock inte av någondera. Den 

amerikanska språkvetaren Claudine Griggs beskriver en, enligt henne, unisex klädsel i 

form av jeans och bekväm sweatshirt, men förtydligar inte hur kläderna förstås som 

specifikt unisexa.10 Den brittiska antropologen Charlotte Suthrell menar att trots 

unisexattributs starka etablering i det västerländska samhället kan de flesta inom 

samma kultur utan tvekan avgöra vilka attribut som kan bäras av alla, oavsett kön – 

och vilka som inte kan det.11 Vi kan alltså förstå den binära modeuppdelningen som 

minst lika stark, om inte starkare, än unisexmodet. 

 

En gemensam nämnare för flera forskare är att de ser till de samhälleliga och 

kulturella skillnader som funnits mellan de binära könen, man och kvinna, över tid. 

Man pekar på att det, på grund av mannens större samhällsinflytande och frihet, varit 

mer fördelaktigt för kvinnor att låna attribut ur den manliga klädseln än tvärtom.12 

Den tyska litteraturvetaren Barbara Vinken menar att manligt mode, liksom den 

manliga kroppen, har setts som mer äkta och neutral än den kvinnliga.13 På så vis har 

mannen och det maskulina modet varit avgörande för hur samhället ser på kvinnan 

																																																								
8 Arnold, R. (2001). Fashion, desire and anxiety : image and morality in the twentieth century. 
London: I.B. Tauris & Co Ltd. s. 118; Hellgren, A. (2010). À quatre mains : Dekonstruktion av 
heteronormativa uttryck i skor. Göteborg: Göteborgs universitet, Högskolan för Design och 
Konsthantverk. s. 5 
9 Arnold, 2001, s. 124; Hellgren, 2010, s. 5 
10 Griggs, C. (1998). S/he : Changing Sex and Changing Clothes. London: Bloomsbury Academic. 
Hämtad: http://www.bergfashionlibrary.com.ludwig.lub.lu.se/view/SHEHE/chapter-SHEHE0004.xml 
(2016-05-12). Under rubrik: Mind, Body, and Attributed gender 
11 Suthrell, 2004, s. 17 
12 Arnold, 2001, s. 121: Brill, D. (2008). Goth Culture : Gender, Sexuality and Style. London: 
Bloomsbury Academic. 
Hämtad: http://www.bergfashionlibrary.com.ludwig.lub.lu.se/view/GOTHCULT/chapter-
GOTHCULT0005.xml (2016-05-10). Under rubrik: Subversion through Style?; Entwistle, 2015, s. 
426, s. 121; Hellgren, 2010, s. 4 
13 Vinken, B. (1999). Transvesty – Travesty : Fashion and Gender. Fashion Theory, vol. 3, nr. 1, ss. 37-
38 
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och det feminina modet.14 Vinken pekar också på att skillnad mellan maskulin och 

feminin dräkt finns, men att den inte längre nödvändigtvis handlar om könen man och 

kvinna.15 Jag tolkar det som att denna skillnad mellan maskulin och feminin dräkt helt 

enkelt handlar om uttrycken; maskulina uttryck ser ut på ett sätt och feminina på ett, 

men samtliga kön – män, kvinnor och andra – har möjlighet att bära dem. Flera 

teoretiker menar dock att det inte fungerar så i praktiken.16 

 

Forskare inom området som rör genus och mode menar att samhällets syn på genus 

och normer förändras över tid.17 Hur vi ser på hur människor iklär sig genus genom 

handlingar och kläder bör i linje med den amerikanska queerteoretikern Judith Butlers 

teori om performativitet således också skifta i takt med att genusnormen gör det. 

Oavsett om människors syn på genus förändras över tid så förväntar sig människor 

känna till varandras könsidentitet i sin egen samtid, och då ur den binära ordningen: 

man eller kvinna. Griggs menar att människor vid första anblick bedömer varandras 

genusattribut för att avgöra på vilken sida den binära könsgränsen man hör hemma.18 

Utifrån detta förstår jag den binära köns- och modeuppdelning som viktig för 

människor, men det besvarar inte frågan på om det måste vara något viktigt. Paoletti 

menar att det inte finns något svar på hur det kommer sig att denna uppdelning lever 

kvar i det alltmer jämställda samhälle som vi lever i idag.19 Hon pekar också på att 

tydligt genuskodade kläder bidrar till att reproducera förutfattade meningar om olika 

genus och kön.20 

 

Området jag rör mig inom, könsuppdelat och könsöverskridande mode, är väl 

utforskat. Jag kan se till uppkomsten av unisexkläder, hur olika forskare förstår 

begreppet unisex samt att de sätt som samhället ser på kön, genus och normer 

förändras över tid. Gemensamt i forskningen är den diffusa förklaringen av vad 

begreppet unisex är, inte någon av forskarna klargör för hur just hen ser på begreppet. 

Jag saknar ett kritiskt förhållningssätt till det könsöverskridande modet, även om det 

																																																								
14 Vinken, 1999, s. 35 
15 Vinken, 1999, s. 44 
16 Entwistle, 2015, s. 369; Suthrell, 2004, s. 26 
17 Suthrell, 2004, s. 20; Vincent, S. J. (2009). The anatomy of fashion : Dressing the body from the 
renaissance to today. Oxford: Berg. s. 159  
18 Griggs, 1998, under rubrik: Mind, Body, and Attributed Gender  
19 Paoletti, 2015, s. 154 
20 Paoletti, 2015, s. 156	
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hos Hellgren och Arnold till viss del kan återfinnas. En närmre undersökning om hur 

könsöverskridande modes relation till det binära modesystemet ser ut eller hur ett 

avkönat uttryck ter sig i realiteten finns dock inte. Detta trots att Arnold menar att 

unisexmode utmärker könsliga skillnader snarare än skalar bort dem och på så vis 

lyfter en del av den problematik som könsöverskridande mode kan innebära.21 Jag 

menar att avsaknaden av tydliga begreppsförklaringar kan göra det svårt att undersöka 

ett område och bidrar till en mystifiering kring könsöverskridande mode. Just denna 

brist på förklaringar av unisexuttryckets innebörd och hur dess förhållande till det 

binära modet ser ut ser jag som ett underbeforskat område, vilket jag genom denna 

uppsats ämnar bidra till att fylla i. 

 

Slutligen noterar jag Paolettis blinkning till intresserade; hon menar att kön och kläder 

i kombination är ett långt ifrån färdigforskat område. Jag ser detta som ytterligare ett 

motiv, utöver det faktum att unisexmode är ett ämne som har relevans i den samtida 

modediskussionen samt den forskningslucka som jag hittat, att genomföra min 

undersökning.22 

Material och avgränsning23 
Uppsatsen bygger på bildanalyser av fyra modeföretags marknadsförande 

bildmaterial. Företagen i fråga är följande: kanadensiska Rad Hourani, brittiska 

Toogood, svenska Weekday och spanska Zara. Weekday och Zara är båda ägda av 

stora modebolag, till skillnad från Rad Hourani och Toogood som är egenägda. Rad 

Hourani och Toogood tillverkar enbart unisexmode, medan Weekdays och Zaras 

unisexavdelningar är tillägg till deras binära modeavdelningar. Weekdays unisexa 

avdelning heter S/HE och Zaras heter Ungendered. Av de olika företagen är Weekday 

det enda som inte kallar sin unisexkollektion för unisex, något den däremot kallats av 

media.24 Kollektionen har således tolkats som unisex av omgivningen, trots att 

företaget inte valt att benämna den som det.  

 

																																																								
21 Arnold, 2001, s. 124 
22 Paoletti, J. B. (2015). Sex and unisex : Fashion, Feminism, and the Sexual Revolution. Bloomington: 
Indiana University Press. s. 165 
23 För ytterligare information om företagen, se bilaga 1.  
24 Regell, A. (2013). Premiär: Se Weekdays nya unisex-kollektion. Bon. 
Hämtad: http://bon.se/article/premiar-se-weekdays-nya-unisex-kollektion/ (2016-04-08).	
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Urvalet av företag och kollektioner bygger på tre premisser. Grundläggande är att de 

alla har kallats unisex, av sig själva eller media. Samtliga undersökta 

unisexkollektioner har dessutom en snarlik estetik i sin design och sitt 

marknadsförande material. Detta genom samma eller liknande färgval, siluetter, 

modeller och miljöer; en estetik jag uppfattar vara ett utbrett fenomen hos 

unisexmodet. De företag som valts ut är representativa för denna slags estetik och 

således också för detta hos unisexmodet utbredda fenomen. Det tredje kriteriet 

handlar om bredd. Jag har undersökt både mode som når en bredare målgrupp, i den 

här uppsatsen exemplifierat av modekedjan Weekdays kollektion S/HE och 

modekedjan Zaras kollektion Ungendered, samt mode som riktar sig till en mindre 

och mer exklusiv målgrupp, exemplifierat av modeföretagen Rad Hourani och 

Toogood. På så vis finns företag som saluför kläder till både högre och lägre pris och 

når olika målgrupper representerade i uppsatsen. Urvalet innebär att de slutsatser som 

jag drar kan vara relevanta för en större del av den unisexa modescenen.  

 

Då flera unisexföretag som uppfyller ovanstående krav finns har mitt urval fallit på 

fyra som omnämnts och omnämns i media. Detta eftersom dessa kan tänkas ha ett 

större inflytande på modemarknaden än företag som inte omtalas lika frekvent.  

 

Slutligen bör också förtydligas att av de olika typer av könsneutralt mode som finns 

fokuseras uppsatsen på unisexmode. Uppsatsen är skriven utifrån ett västerländskt 

perspektiv och de fakta och argument som framförs är således främst applicerbara på 

en västerländsk modescen. 

Metod 

Bildtolkning 

Uppsatsen bygger på en komparativ bildanalys av fyra olika bilder. Från de fyra 

ovanstående företagens respektive webbsidor har den, vid tidpunkten för analysens 

genomförande, först synliga bilden analyserats. Det är med andra ord en bild ur den 

senaste kollektionens marknadsföring som granskas. För de företag som också säljer 

könsuppdelat mode har jag valt den först visade bilden på webbsidans unisexa 

avdelning. Också den text som finns att tillgå i relation till bildmaterialet tar plats i 

bildtolkningen, då denna kan räknas till bildens yttre kontext och ger betraktaren en 
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vink om hur bilden är tänkt att uppfattas.25 Genom att hämta bilderna från 

förstahandskällan kan jag skapa mig en så fullständig förståelse som möjligt för 

tanken bakom materialet.  

 

Att göra en bildanalys av ett fenomen möjliggör att se till fler sidor av det än de som 

uttalas i text eller människor har förutfattade meningar om. Jag har valt att göra en 

bildanalys för att kunna se till underliggande teman, likheter och skillnader hos 

företag som producerar unisexmode som människor ser och skapar sig åsikter om. På 

så vis kan jag göra en så riktig undersökning som möjligt av modefenomenet unisex. 

Nedan följer en närmare granskning av de två bildanalysmetoder jag kommer att 

använda mig av samt taktil inlevelse, en metod vilken använts för att förstå 

bildmaterialet ytterligare. 

 

Roland Barthes 

Den franske semiotikern Roland Barthes diskuterar i artikeln Rhetoric of the image 

bilders betydelse och hur dessa kan förstås. Jag använder mig av hans sätt att studera 

bilder och deras betydelser för att förstå de bakomliggande betydelser som finns i mitt 

bildmaterial. Vilken slags betydelse läsaren av en bild anser bilden besitta beror på 

läsarens tidigare erfarenheter.26 Min modevetenskapliga bakgrund kommer således att 

speglas i den läsning jag gör av bildmaterialet. Barthes menar att reklambilder bär på 

en avsiktlig betydelse.27 Med det menas att de är tänkta att förmedla ett visst budskap 

eller betydelse. De bilder den här uppsatsen undersöker är av marknadsförande 

karaktär och kan således infalla under den kategori som Barthes benämner som 

reklambild. Barthes menar att en bild kan delas upp i tre delar: en lingvistisk, vilket 

syftar till bildens skrivna innehåll (alltså den text som finns angiven i eller i relation 

till bilden), den denoterade bilden och den konnoterade bilden. Enkelt förklarat 

innebär den denoterade bilden bildens beskrivna innehåll och den konnoterade bilden 

är tolkningen av detta innehåll.28 

 

																																																								
25 Eriksson, Y., Göthlund, A. (2012). Möten med bilder. (2:a utg.) Lund: Studentlitteratur. s. 45, s. 59 
26 Barthes, R. (1977). Image Music Text. London: Fontana Press. s. 46 
27 Barthes, 1977, s. 33 
28 Barthes, 1977, ss. 39-43 
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Det har påståtts att samhället alltmer närmar sig att vara ett bildsamhälle, ett 

påstående som Barthes inte håller med om. Tvärtom menar han att samhället är lika 

språkbaserat som tidigare. De bilder som människor möter har bland annat 

textbaserade titlar, bildtexter och dialoger som gör dem allt annat än enbart visuella.29 

Texten som hittas i relation till en bild påverkar läsningen av den.30 Barthes talar om 

två slags texter: anchorage och relay. Anchorage styr bildkonsumenten åt det håll som 

bildkreatören vill att bilden ska förstås medan relay finns när text och bild samarbetar, 

exempelvis i en seriestripp.31  

 

Erwin Panofsky 

Den tyska konsthistorikern Erwin Panofsky ligger bakom metoden om ikonografisk 

analys och ikonologisk tolkning. Han studerade framför allt renässanskonst, ett 

bildområde som skiljer sig avsevärt från den reklam jag avser undersöka, men hans 

metod är ändock inte omöjlig att applicera också på denna slags massproducerade 

bilder.32 Teman, likheter och skillnader är nämligen möjliga att hitta också i 

reklamfoto, på samma sätt som i unika renässansmålningar. 

 

Panofskys sätt att studera och tolka bilder går i tre steg. Han ser först till bildens 

primära betydelse, i vilken bildens olika element ses som de färger och former de 

faktiskt är. En samling människor runt ett rektangulärt middagsbord är endast, just 

det, ett middagssällskap. Denna del av metoden kallas pre-ikonografisk beskrivning.33 

Därefter kommer vi till bildens sekundära betydelse, i vilken tolkaren förstår 

formerna som något utöver endast sin form. Människorna runt bordet är inte längre 

vilket middagssällskap som helst, utan deltagarna vid den sista måltiden. Motivet 

sammankopplas med ett tema och får således en djupare betydelse.34 Denna del av 

bildtolkningen kallas för en enklare ikonografisk analys.35 Panofskys sista 

bildtolkande steg handlar om bildens dolda innehåll och är en mer djupgående 

ikonologisk analys. De stadier vi tidigare talat om, primär och sekundär bildbetydelse, 

																																																								
29 Barthes, 1977, s. 38 
30 Barthes, 1977, s. 39 
31 Barthes, 1977, ss. 40-41	
32	Eriksson, Y., Göthlund, A. (2012). Möten med bilder. (2:a utg.) Lund: Studentlitteratur. ss. 39-40	
33 Panofsky, E. (1939). Studies in Iconology. Humanistic Themes In the Art of the Renaissance. 
Colorado: Westview Press. s. 5 
34 Panofsky, 1939, s. 6 
35 Panofsky, 1939, s. 7 
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är avsiktligt skapade av bildkonstnären. Men vilka underliggande teman och budskap 

finns i bilden?36 I detta stadie hittar bildtolkaren alltså de budskap som konstnären 

oavsiktligt sänt ut med sin bild. För detta steg krävs en djupare kunskap, till skillnad 

från de tidigare stegen. Man måste, för denna slutgiltiga analys, besitta en djupare 

kunskap om hur människor tänkte och vilka normer som präglade den tid under vilken 

bilden producerats.37 Liksom Barthes är även Panofsky övertygad om att tidigare 

kunskap påverkar utgången av bilden. Beroende på vilken tidigare kunskap 

bildtolkaren besitter kommer olika bildanalyser att göras.38  

 

Metodanvändning 

Min bildtolkning baseras på och inspireras av både Barthes och Panofskys sätt att 

studera och förstå bilder. Jag delar upp min bildstudie i tre steg, vilka jag kallar 

Beskrivning, Första tolkningen och Andra tolkningen. I Beskrivning, det första 

stadiet, beskriver jag bilderna var för sig och den text som finns att hitta i samband 

med dem. Bildbeskrivningen söker jag göra så objektiv som möjligt, även om jag är 

medveten om att en objektiv studie inte existerar, på grund av att de erfarenheter och 

den tidigare kunskap jag besitter omöjligen kan undvikas föras in i studien. I nästa 

stadie, Första tolkningen, gör jag en första tolkning av vad jag sett på bilderna under 

det föregående stadiet. I det slutgiltiga bildtolkningsstadiet, Andra tolkningen gör jag 

– med hjälp av passande litteratur – en slutgiltig tolkning av bilderna och deras 

budskap. I detta slutgiltiga stadie får jag en vidare bild av hur bildernas budskap kan 

förstås i en större kontext. I samtliga steg ser jag både till bildernas lingvistiska 

budskap och det motiv som fastnat på kameralinsen, av anledning att dessa båda 

budskap kan tänkas stärka, men också motarbeta, varandra och således är viktiga att 

undersöka i relation till varandra. 

 

Det kan också vara av intresse att peka på den jamaikanska kulturteoretikern Stuart 

Halls påstående om att bilder alltid måste tolkas för att förstås. Han menar att bilder 

och deras innehåll alltid är bärare av olika meningar. Oavsett hur nära besläktad med 

den egentliga betydelsen som bildinnehållet är måste en tolkning av detsamma 

																																																								
36 Panofsky, 1939, s. 7 
37 Panofsky, 1939, s. 15 
38 Panofsky, 1939, s. 11	



	
12	

göras.39 För att kunna göra en så kvalificerad tolkning som möjligt av bildernas 

innehåll och dess betydelse är god bildkännedom av vikt, vilket också stödjer mina 

noggranna bildbeskrivningar av varje enskilt foto. Dessutom bör sägas att inom 

modefotografi, under vilket område mitt bildmaterial faller, finns det inte endast en 

genre.40 Det är viktigt att förstå att modefotografi är både konstnärligt och säljande.41 

Man har på så vis två områden – det kreativa och det affärsmässiga – som ska 

tillfredsställas, en tanke som kan vara viktig att ha närvarande vid studier av 

modefoto, och kanske specifikt av modefoto som tagits i direkt marknadsförande 

syfte. 

 

Jag vill också poängtera att det inte endast existerar en korrekt bildtolkning. Min 

tolkning kan skilja sig från den någon annan gör, eftersom bildtolkningar inte endast 

avgörs av bildmaterialet utan också av forskarens tidigare erfarenheter.42 På samma 

sätt avgörs de frågor som forskaren ställer sig och den inriktning hen gör av hur 

dennes teoretiska bakgrund ser ut. Som modevetare ställer jag frågor om mode som 

genusskapare och upprätthållare av normer, funderingar som andra forskare möjligen 

skulle förbise till förmån för andra ämnesområden. 

	

Taktil inlevelse 

Eftersom jag gör en studie med fokus på mode och kläder ser jag anledning att 

använda mig av de erfarenheter jag har av detsamma när jag gör mina bildanalyser. 

Denna metod kallas för taktil inlevelse. Att skapa mig en uppfattning både om hur 

kläderna ser ut på och upplevs mot kroppen ger mig en bredare ingång till 

bildmaterialet. Möjligen kan taktil inlevelse i relation till mitt material ge ytterligare 

förståelse för plaggen, hur bärare av plaggen uppfattar sig själva, hur personer runt 

omkring uppfattar bärarna av plaggen och andra sätt kläderna påverkar bäraren på.43 

Genom att studera såväl plaggens material som snitt skapar jag mig en större 

																																																								
39 Hall, S. (1997). Representation : Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage. 
s. 19 
40 Shinkle, E. (2008). Fashion as Photograph : Viewing and Reviewing Images of Fashion. London: 
I.B. Tauris. s. 4 
41 Shinkle, 2008, s. 2 
42 Eriksson, Göthlund, 2012, s. 22 
43 Hedtjärn Wester, A. (2010). Män i kostym : Prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 
1900. Stockholm: Nordiska Museets förlag. s. 15 
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förståelse för de element som syns på bilden. Av denna anledning finns mina 

personliga erfarenheter av textilier och mode närvarande bildanalyserna igenom. 

Förhållningssätt till kön 

I bildtolkningen upplever jag kön och icke-kön vara en viktig aspekt. Trots att 

plaggen inte är tilltänka ett specifikt kön, utan tvärtom är till för att bäras av 

människor av olika kön, lägger jag märke till att jag omedvetet söker efter könsliga 

attribut i bilderna. Att jag dessutom tycker mig hitta sådana är anmärkningsvärt, 

eftersom företagen inte skrivit ut kön på personerna på bilderna. Detta går helt i linje 

med Griggs resonemang kring människors – i detta fall mitt – omedvetna och 

oupphörliga sökande efter kön.44 Att resonera kring hur företagen framställer kön och 

idén av icke-kön i sin marknadsföring upplever jag vara en relevant del i tolkningen 

av mitt bildmaterial. Jag kommer dock inte att köna personerna i mina bildtolkningar 

eftersom jag helt enkelt, i linje med Butler, anser kön och genus vara sociala 

konstruktioner.45 Jag vill således inte ta mig friheten att fastställa kön på personerna 

som syns i bildmaterialet, utan kommer endast kort presentera vilket kön jag uppfattar 

personerna på bilderna ha och i min analys reflektera kring huruvida företagen som 

producerat bildmaterialet kan ha haft någon tanke med hur de valt att framställa kön 

och genus i sitt marknadsföringsmaterial.  

Teoretiskt ramverk 
Det amerikanska queerteoretikern Judith Butler har bidragit till det humanistiska fältet 

med nya teorier om kön och genus. Den modevetenskapliga forskningen har mycket 

att tacka Butler för; hon lade en ny grund för samtal om kropp och genus i 

kombination med mode. Hos henne finns tankar och teorier att hämta för fortsatt 

modevetenskaplig forskning. Butler är därför oundviklig i en uppsats som berör just 

dessa teman.46 Jag använder Butlers bok Genustrubbel : Feminism och identitetens 

subversion för att undersöka kön och genus samt hur dessa blir till. Boken kom till 

under 1990-talet, en tid som på olika sätt var fylld av könsöverskridande och 

könskritiserande uttryck, vilket kan ha varit avgörande för hennes 

																																																								
44 Griggs, 1998, under rubrik: Mind, Body, and Attributed Gender  
45 Butler, J. (2007). Genustrubbel : Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Bokförlaget 
Daidalos. ss. 55-56 
46 Wissinger, E. (2015). Judith Butler : Fashion and Performativity. Rocamora, A, Smelik, A. (red.) 
Thinking Through Fashion : A Guide to Key Theorists. (ss. 285-298). London: I.B. Tauris. s. 286 
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forskningsinriktning.47 Butler är inspirerad av Simone De Beauvoirs tanke om att 

människor inte föds till kvinna eller man, utan av sin omgivning blir formade till 

det.48 Jag fokuserar framförallt på Butlers tanke om kön och genus som produkter av 

kultur snarare än biologi för att resonera kring hur unisexmode skapas och förstås. 

Liksom kroppar bör också könsöverskridande mode förstås som produkter av det 

binära köns- och genussystemet. Även Butlers teori om kön och genus som 

performativa är viktig för min analys.49 Jag kommer framförallt att fokusera på 

performativitet genom klädmode. 

 

Den brittiska sociologen Joanne Entwistle har liksom Butler bidragit till det 

modevetenskapliga fältet på bland annat temat kropp och mode. Hennes The 

Fashioned Body : Fashion, Dress and Social Theory ger inblick i mode som en social 

praktik och ser mode som en möjlighet till att leka med det rörliga genuset.50 Liksom 

Butler pekar Entwistle på kropp och mode som tätt sammansvetsade.51 Entwistle 

kritiserar den frånvaro kroppen haft i tidigare modeforskning, ett tema hon söker bryta 

genom att skapa en förståelse för de båda som sammanflätade.52 Kroppen bär mode 

och mode sitter på kroppen, således kan de båda påverka och forma varandra. I min 

analys lägger jag fokus på hur Entwistle förstår kön och genus i förhållande till mode 

samt hur grupptillhörighetens vikt i klädmässiga praktiker. Jag bollar dessutom mina 

tankar om och skapar mig förståelse för kön, genus och mode i mitt bildmaterial 

tillsammans med Entwistles och Butlers resonemang kring dessa.  

 

Att sätta ljus på könsliga skillnader menar Entwistle vara är ett av modets allra 

tydligaste teman.53 Att ett naturligt band mellan kön och genus är möjligt att 

ifrågasätta lyfter både Butler och Entwistle.54 Hur de båda ser på dessa två element 

skiljer sig dock åt. Butler menar att både kön och genus är sociala konstruktioner, och 

alltså inte biologiskt givna.55 Butler menar dessutom att den till synes okomplicerade 

tudelningen av kön, man och kvinna, inte är skäl nog att hävda att endast två kön 

																																																								
47 Wissinger, 2015, s. 285 
48 Wissinger, 2015, s. 287 
49 Butler, 2007, s. 218 
50 Entwistle, 2015, ss. 40-41 
51 Entwistle, 2015, s. 318, 320 
52 Entwistle, 2015, ss. 59-60 
53 Entwistle, 2015, s. 39	
54 Butler, 2007, s. 55; Entwistle, 2015, s. 321 
55 Butler, 2007, ss. 55-56 
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finns.56 Könsöverskridande klädpraktiker, såsom drag och cross-dressing, är för 

Butler avgörande för att förstå att den inte finns en sann genusidentitet. Drag och 

cross-dressing påvisar helt enkelt att genus är en praktik som består av att apa efter 

det som redan gjorts.57 På samma sätt betraktar Entwistle transvestism; en praktik som 

påvisar att kön och genus inte har ett naturligt band.58 Genus är performativt, med 

vilket Butler menar att genusmässiga handlingar, såsom kroppsspråk och val av 

klädnad, ofta sker undermedvetet. 59 Butler menar att genus, genom att hela tiden 

mörklägga sin tillkomst, lurar oss att tro att det är någonting ursprungligt existerande, 

något också Entwistle håller med om.60  

 

Till skillnad från Butler ser Entwistle kön som biologiskt, men att genus skapas av 

samhället.61 Hon menar dock att inte heller biologi är frikopplat från kulturella 

normer, vilket jag tolkar som att Entwistle ser den biologiska kroppen – och således 

också kön – som kulturellt betingad.62 Genuskonstruktionen ligger till grund för 

skillnader mellan manligt och kvinnligt mode, samhälleliga normer har konstruerat 

dessa skilda utstyrslar.63 Denna tydliga distinktion behöver dock inte finnas. Det finns 

kulturer världen över som inte menar kön och genus vara sammansvetsat, något 

Entwistle ser som ytterligare en indikator på att ett naturligt band mellan de båda kan 

ifrågasättas.64 

 

Kroppens klädnad är både en privat och en offentlig praktik. Genom att klä sig kan 

man få sin kropp godkänd av omvärlden, men man kan också använda klädnad för att 

uttrycka identitet eller samhörighet med en grupp.65 Att klä sin kropp med attribut 

som inte överensstämmer med rådande normer kan innebära bestraffning från 

samhällssystemet, hävdar både Butler och Entwistle.66 En sådan bestraffning skulle 

kunna innebära exkludering i sociala sammanhang.67 För att klä sig på ett sätt som 

																																																								
56 Butler, 2007, s. 56 
57 Butler, 2007, ss. 215-216 ; Entwistle, 2015, s. 92 
58 Entwistle, 2015, s. 324 
59 Butler, 2007, s. 218 
60 Butler, 2007, s. 219; Entwistle, 2015, s. 320 
61 Entwistle, 2015, s. 321 
62 Entwistle, 2015, s. 74 
63 Entwistle, 2015, s. 323 
64 Entwistle, 2015, s. 321	
65 Entwistle, 2015, s. 64, 268 
66 Butler, 2007, s. 218; Entwistle, 2015, s. 63 
67 Entwistle, 2015, s. 63 
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strider mot rådande normer, exempelvis det binära könssystemets klädkoder, krävs 

således att man inte bryter alltför mycket mot de befintliga normerna.  

 

Slutligen bör sägas att jag lutar mig mot Entwistles förståelse av begreppet mode. 

Hon menar mode och klädnad vara skilda praktiker, men att mode är en form av 

klädnad som till stor del styr hur kläder ser ut.68 Klädnader utsmyckar kroppen, men 

denna utsmyckning kan inte förstås som mode förrän den burits av särskilda personer 

eller av en modemässig auktoritet har kallats för mode. Entwistle förstår klädnad som 

en handelsvara, något också mode kan vara. Det som skiljer dem åt är det symboliska 

värde som mode har fäst vid sig.69 Entwistle gör skillnad på modestudier och 

klädstudier. För henne handlar modestudier om teori och strukturer. Studiet av kläder 

är lättare att greppa, något som görs med hjälp av empiri.70 Jag tolkar således mode 

som något som har en högre grad av samhällspåverkan än kläder, genom förmåga att 

förmedla olika former av värderingar och åsikter. Min förståelse för skillnaden mellan 

kläder och mode är avgörande för att kunna greppa hur de i uppsatsen undersökta 

modeföretagen kan påverka både bilden av modet och de uttryck som kretsar kring 

mode, såsom kropp och genus. Utan denna förståelse för modets, till skillnad från 

kläders, starkare inverkan på människor skulle analysen falla platt, och kläderna som 

syns i bilderna skulle förlora sin, i analysen, omfattande roll. 

 

Medan Butler gör en radikal samhällsanalys har Entwistle större modefokus. 

Entwistle är på många håll märkbart inspirerad av Butler, men för en mer försiktig 

diskussion än den senare. Jag menar att de tillsammans utgör en god ståndpunkt för 

att diskutera mode, kropp och genus i förhållande till samhället, just på grund av sina 

likheter och olikheter. Medan Butler kan användas för att koppla mode till samhället, 

kan Entwistle användas för det omvända: att koppla samman samhälle och mode. 

Eftersom Butler och Entwistle på många punkter för liknande resonemang använder 

jag den tidigare forskningen för att undvika en onyanserad bild av ämnet. 

																																																								
68 Entwistle 2015, s. 53, 144 
69 Entwistle, 2015, s. 144 
70 Entwistle, 2015, ss. 57-58	
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Disposition 
Uppsatsens huvudtext bygger på fem avsnitt, varav det första, Unisexmode – en 

historisk bakgrund, kort beskriver hur unisexmode sett ut över tid och varför det 

uppstått. Det andra avsnittet, Bildanalys: beskrivning och första tolkningen, består av 

bildanalysens två första steg. Det tredje avsnittet, Andra tolkningen, bygger på en 

sammanfattning och tolkning av de likheter och skillnader som hittats under 

bildanalysens första och andra steg. Därefter följer Diskussion, vilken diskuterar vad 

bildernas estetik beror på och bjuder in till vidare forskning av ämnet. Uppsatsen 

avslutas med rubriken Slutsatser, vilken sammanfattar uppsatsens slutsatser och 

resultat.  
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Unisexmode – en historisk bakgrund 
Unisexuttrycket har sett olika ut över tid. För att förstå vår samtids unisexmode krävs 

en viss förståelse också för det unisexmode som varit. Hur ser tanken på unisex ut 

över tid och hur kommer det sig? 

 

Under 1900-talets drygt första hälft finns någon slags könsöverskridande klädpraktik. 

Unisex, i bemärkelsen av avkönat, kan denna dock inte kallas. Här handlade det 

könsöverskridande i högre grad om att kvinnan lånade plagg ur mannens garderob för 

att vinna samhälleliga fördelar.71 Lånande ur motsatta könets garderob kan inte förstås 

som ett unisex uttryck, utan är inte mer än ett lån. 

 

Den svenska modeskribenten Karina Eriksson Wärn menar att unisexmodets födelse 

ägde rum på 1960-talet.72 Även om Paoletti inte skriver det rakt ut får jag känslan av 

att också hon menar startskottet för unisexmodet gå på 1960-talet. Hon skriver att 

tiden för unisexmodets genombrott var inne, i och med en samhällsanda fylld av 

förändring och lika rättigheter. Unisexuttrycket blev ett sätt att komma tillrätta med 

könsmässig ojämlikhet.73 Eriksson Wärn menar att det under denna tidsperiod rådde 

ett slags anti-mode; dyrt och extravagant gick bort, medan enkelt och billigt höjdes till 

skyarna.74 Man sökte undvika att klä sig i de kläder som ansågs vara mode och kom 

på så vis att skapa sig ett annat mode, vilket Eriksson Wärn därför kallar för just anti-

mode. Den svenska designern Sighsten Herrgård designade vid samma tidsperiod 

bland annat en tight åtsittande unisexoverall av syntet, inspirerad av arméplagg.75 Den 

österrikiska modeskaparen Rudi Gernreich hade också siktet inställt på unisex och 

tillverkade år 1970 en kroppsstrumpa för både män och kvinnor.76 Överlag kan 

dessutom sägas att man 1960- och 1970-talen lät kläder fyllas av färg och mönster, 

oavsett till vem de riktade sig.  

 
																																																								
71 Arnold, 2001, s. 121; Brill, 2008, under rubrik: Subversion through Style?; Entwistle, 2015, s. 426; 
Hellgren, 2010, s. 4 
72 Eriksson Wärn, K. (2012). Modebibeln. Den Svenska. 1867-nu. Stockholm: Bonnier Fakta. s. 57 
73 Paoletti, 2015, s. 168 
74 Eriksson Wärn, 2012, s. 60 
75 Eriksson Wärn, 2012, s. 61; Nationalencyklopedin. Sighsten Herrgård. 
Hämtad: http://www.ne.se.proxy.mah.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sighsten-
herrg%C3%A5rd (2016-05-13). 
76 Nationalencyklopedin. Rudi Gernreich. 
Hämtad: http://www.ne.se.proxy.mah.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rudi-gernreich (2016-
05-13). 
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Vissa subkulturer höll fast vid det unisexa uttrycket också under 1980-talet, men i 

regel sökte sig män bort från drag som kunde uppfattas som feminina.77 Rejv var en 

av de subkulturer som fortsatte att använda sig av unisexuttrycket. Rejvare klädde sig 

i neonfärgade kläder och slappa plagg, en trend som dock mattades av när 1990-talet 

var i antågande. 1990-talet innebar ekonomiska svårigheter och det utsvävande modet 

fick ta smällen. Modeskapare använde i sin design vad Arnold kallar avskalning av 

typiskt könskodade detaljer och fokuserade sin design till funktionella plagg.78 1990-

talets unisexmodescen fick på så vis ett mer minimalistiskt uttryck än de föregående 

årtiondenas. 

 

Flera forskare inom områden som rör genus och mode menar att samhällets syn på 

genus och normer förändras över tid.79 Denna förändring avgör vilken slags mode vi 

får serverat under olika tidsperioder. På samma sätt skiljer sig dagens unisexmode 

från det unisexmode vi sett tidigare, liksom det kan se olika ut hos olika företag under 

samma tidsperiod. Under kommande rubriker analyseras och diskuteras ett slags 

unisexuttryck.  

Bildanalys: beskrivning och första tolkningen 

Rad Hourani80 

 

Beskrivning 

Fotot är i färg. En person står i bildens mitt. Hela kroppen, sånär som på den vänstra 

handen som hamnat utanför bildens beskärning, syns. Bilden är en helkroppsbild. 

Modellen är vit, smal och inte synligt muskulös. Håret är mellanbrunt, slätkammat 

och räcker ungefär ner till örat. Modellen ger intryck av att vara en ung man. Hen har 

fötterna pekande snett åt vänster och överkroppen lätt vriden åt höger. Det högra 

benet är främst i bild och täcker det vänstra en aning. Armarna är lyfta åt vänster sida 

och tycks vara i rörelse. Huvudet är lätt nedsänkt åt höger håll, en rörelse också håret 

följer med i då det sträcker sig lätt åt höger och täcker större delen av pannan samt 

ögonen. Munnen är stängd. Modellen har en vit, löst sittande skjorta på sig. Skjortan 
																																																								
77 Arnold, 2001, s. 121 
78 Arnold, 2001, s. 120 
79 Suthrell, 2004, s. 20; Vincent, 2009, s. 159  
80 Se bilaga 2. 
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är långärmad och tycks vara gjord av fin, slät bomullsväv. Skjortan är oversize, rak 

och har endast ett fåtal enklare detaljer. Vid det enda synliga ärmslutet, det högra, 

uppfattas en manschett med omlott. Inga knappar syns. Skjortan har en stel krage med 

kragstånd. Kragen har en kort form och dess kragsnibbar är i samma höjd som övrig 

krage. Från kragen ner till bröstet, ungefär en tredjedel av skjortans längd, finns en 

öppning som är igenknäppt med herrknäppning. Kring bröstet tycks tyget ligga 

dubbelt i en rektangulär form, då det ser mer täckande ut. Endast högst upp på 

plagget, precis vid kragen, är skjortan lite öppen som om den översta knappen lämnats 

öppen. Modellen bär ett par knälånga shorts, också de vita. Snittet är rakt och fickor 

skymtas genom det tunna tyget. Även shortsen tycks vara gjorda av vit bomullsväv. 

Från övre knäskålen och ner till anklarna är modellens ben bara, på dem syns 

behåring. Vid anklarna bär modellen ljusgrå strumpor som varken ser tunna eller 

tjocka ut, utan ett mellanting. Övre strumpkanterna är nedvikta ett varv. På fötterna 

bär modellen bruna lädersandaler. Sandalerna är öppna, har tre remmar, en över hälen 

och två över fotens översida. 

 

Modellen befinner sig i ett ljust rum, i bakgrunden syns en vit dubbeldörr med enkel 

stuckatur. Stuckaturen är rak och följer dörrens rektangulära form. En dörrlist syns till 

vänster om dörren. Golvet är rutigt och går i klara färger: blå, rosa, turkos, gul och vit. 

I bildens högra nedre hörn syns en rektangulär och transparent låda, som om den är 

gjord av plexiglas, som sträcker sig till mitten av modellens lår. Lådan skulle kunna 

vara ett hallbord eller någon form av förvaringsmöbel. Bortsett från lådan och 

modellen är rummet tomt. 

 

Precis ovanför bilden finns en länk med texten ”UNISEX CCA COLLECTION”, 

skriven med enkelt typsnitt utan seriffer. Klickar jag på länken kommer jag till 

webbsida där samtliga bilder ur kollektionen UNISEX CCA COLLECTION är 

samlade, i vilken också den bild jag studerat ingår.81 Strax under bilden står det i 

samma typsnitt som texten ovan bilden ”WHITE LONG SLEEVE SHIRT”, vilket 

beskriver den skjorta som syns på fotot. På en annan av webbplatsens sidor finns en 

text, i samma enkla typsnitt som övrig text, som beskriver företaget Rad Houranis, 

och dess grundare med samma namn, framgångar. En del av texten lyder: 
																																																								
81 Rad Hourani. (2016b). Unisex CCA Collection. Hämtad: 
http://www.radhourani.com/blogs/news/144392455-unisex-cca-collection (2016-05-16). 



	
21	

 
"I STARTED CREATING WITH A SENSE OF CURIOSITY AND INNOCENCE DRIVEN 
BY MY 'NO-BACKGROUND' BACKGROUND. NO SCHOOL. NO TEACHERS. NO 
TELLY. NO BOUNDARIES. NO FORMATTING. I LIKE THE IDEA OF A WORLD THAT 
WE COULD LIVE AND SHAPE BY OURSELVES, ONLY BY OBSERVING. EACH OUR 
OWN. MY VISUALS HAVE ERUPTED FROM THIS WORLD OF MINE. THEY ARE 
GENDERLESS, AGELESS AND LIMITLESS. THEY COME FROM NO NATION, NO 
RACE, NO RELIGION, YET THEY COULD BE HOME ANYWHERE, ANYTIME. THEY 
EXUDE THE ESSENCE OF TIMELESS STYLE FOR ANTI-CONFORMIST 
INDIVIDUALS." – RAD HOURANI82 

 

Textstycket är ett citat av Hourani, i vilket han menar sig vara en fri designer på grund 

av att han är självlärd. 

 

Första tolkningen 

Betraktaren saknar ögonkontakt med modellen, i och med den av håret skymda 

blicken, vilket skapar distans till personen på bilden. Kroppens lyfta armar och 

svängda kropp tolkar jag som en ansats till piruett. På grund av denna rörelse upplevs 

inte personen vara helt uttryckslös. Kläderna känns mjuka och lätta att röra sig i. De 

tycks inte heller kräva större eftertanke gällande hur de ska bäras. Den största 

funderingen som behöver göras är huruvida knapparna ska var knäppta eller 

oknäppta. Plaggen är funktionella och ser bekväma ut i och med sin lösa passform. De 

tycks lättburna, sånär som på den vita färgen som lätt kan smutsas ner. Skjortans 

krage bär detaljer som ofta återfinns på herrskjortor. Den är dock mer minimalistiskt 

skuren och kortare än en traditionell herrskjortkrage. Dessa drag i kombination med 

det vävda bomullstyget, vilket även det kan återfinnas hos herrskjortor, ger skjortan 

ett maskulint intryck. Att den dessutom saknar tightare passform eller bröstveck, vilka 

ofta återfinns på damskjortor, ger ytterligare anledning att förstå skjortan som 

herrinspirerad. 

 

Genom texterna som finns i anknytning till bilden får jag förståelse för att plaggen på 

bilden presenteras som unisex. Att plaggen är unisex lyfts tydligt fram. Genom 

produktbeskrivningen kan jag dessutom förstå att min tolkning att tröjan beskrivs som 

en skjorta, snarare än någon av de feminint kodade plaggen blus eller tunika, 

stämmer. Citatet av Hourani ger läsaren en bild av företaget som obundet från normer 

																																																								
82 Rad Hourani. (2016a). RAD HOURANI — About. Hämtad: http://www.radhourani.com/pages/about 
(2016-05-12). 
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och konventioner. Hourani hävdar det vara möjligt att skapa en egen värld, något han 

också menar sig ha gjort. 

 

Bildens miljö kan tolkas som strikt, i och med det kritvita rummet, men också som ett 

försök till att uppvisa lekfullhet och kreativitet, genom golvets färgval och det 

transparenta bordet. Mellan dessa uttryck, det vita rummet och de lekfulla detaljerna, 

skapas kontraster som pekar på att Rad Hourani tänjer på gränser, men håller ett 

stilfullt uttryck under tiden. 

 

Toogood83 

Beskrivning 

Fotot är i färg. Två personer vända mot varandra syns på bilden, de står relativt nära 

varandra. På fotot syns båda personerna från huvud till fötter, det är en helkroppsbild. 

Jag uppfattar personerna på bilden vara en ung man och en ung kvinna. Båda har vit 

hy, är ungefär lika långa och smala. De är inte synligt muskulösa. De står båda med 

aningen sänkta ansikten. Personen jag uppfattar vara man står med ryggen snett bort 

från kameran, av ansiktet syns inte mer än ena kinden. Håret är mörkbrunt, rakt, 

kortklippt och smälter in i den mörka bakgrunden. Endast en av modellens armar 

syns, den hänger löst längsmed sidan och handen är lätt sluten. Modellen står lite 

vidare än axelbrett med benen. På sig har hen en svart jacka och ett par svarta byxor 

av grovt linne, båda löst sittande. Jackan hänger strax under rumpan och täcker 

således byxans linning. På byxornas baksida syns en rundad dekorationssöm, från 

rumpans nedre del till knävecket. På byxbenet som är vänt mot kameran hänger två 

snören, gissningsvis är det en dragsko som härrör från byxans linning. Runt den ärm 

som är vänd mot kameran är ett enkelt, naturfärgat snöre, möjligen av lin, lindat några 

varv och sedan knutet. Vid snöret är ett grått rör fäst, uppskattningsvis ungefär tjugo 

centimeter långt. På fötterna bär modellen svarta strumpor och ett par skor med tjock 

vit sula och mörk, möjligen svart, ovandel. Skosnörena är vita och knutna i enkla 

rosetter.  

 

																																																								
83 Se bilaga 3. 
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Den modell jag uppfattar vara kvinna har framsidan av kroppen vänd mot kameran. 

Håret är rött, smålockigt och går ungefär till armhålan. Hen ser rakt in i kameran med 

en uttryckslös blick. Munnen är löst hopknipen och ansiktet till synes osminkat. På sig 

har modellen en vit jacka och ett par vita byxor, båda löst sittande. Materialet i båda 

plaggen ser rejält ut, möjligen grovt linne, och har viss struktur. Två större, 

rektangulära, nästan kvadratiska, fickor som slutar ungefär vid höften är påsydda på 

jackans nedre framsida. Jackan har herrknäppning, är knäppt med fem vita knappar 

och har enkla slag vid kragen. I midjan är ett snöre, av samma sort som den andra 

modellen har runt sin arm, löst knutet. Ett ljust föremål hänger från snöret, möjligen 

samma slags rör som hänger på den andra modellens arm. Runt den rödhåriga 

modellens arm är två snören knutna, ett i armveckshöjd och ett ungefär tio centimeter 

däröver. Vid snörena är små vita oidentifierbara föremål fästa. Byxorna är löst 

sittande. Jackan hänger över byxans linning, men är aningen kortare än den andra 

modellens. Byxornas gren hänger längre ner än den faktiska grenen. På det ben som 

är längst bort från kameran, det högra, hänger två snören lodrätt, gissningsvis är det 

en dragsko som sitter i byxans linning. På det vänstra benets ytterkant ser tyget ruggat 

och lätt slitet ut. Skorna är likadana som de den andra modellen bär och också på dem 

skymtas enkelt knutna rosetter. Strumporna är vita och sitter aningen nedhasade på 

ankeln. 

 

Bildens miljö är mörk, väggen bakom personerna och taket ovanför dem är nästan 

mörkt grå, på vissa delar nästa svart. Väggen tycks vara gjord av tegel. Golvet är 

mörkt grått, och till synes gjort av cement. I taket syns flertalet bjälkar eller rör. 

Lokalen ger ett kallt och klimatmässigt rått intryck. 

 

I bildens vänstra nederkant står med enkelt typsnitt utan seriffer skrivet: 

”COLLECTION 005”. Texten är vit. I bildens högra nederkant står med skrivstil 

skrivet: ”toogood”. Under bilden finns en ljusgrå ruta i vilken en text som beskriver 

tanken bakom kollektionen står skriven. Man nämner inte kön eller genus i denna 

text, men upplyser däremot om att: 

 
From abandoned yarns and threads we knit knotty new designs.84 

																																																								
84 T-o-o-g-o-o-d. (2016b). Toogood | Unisex Outerwear. Hämtad: http://t-o-o-g-o-o-d.com/ (2016-04-
21). 



	
24	

 

Man menar alltså att man har skapat nya former av övergivet material. Längre ner på 

Toogoods webbsida hittas företagets manifest, i vilket man bland annat skriver: 

 
OUR AIMS are simple, our methods straightforward. We shall sweep aside the 
crumbling detritus of plutocrat designers and clear the way for a new aesthetic rooted in 
individuality and honesty, a liberating mode that is available to all, male and female, old 
and young.85 

 

I sitt manifest hävdar företaget att kläderna man producerar är till för alla slags 

människor. Man föser dessutom det penninglystna modeskapandet åt sidan. 

 

Första tolkningen 

Personerna på bilden och personerna bakom Toogood kan i relation till texten 

uppfattas som medvetna. Dels miljömedvetenhet, i och med upp textstycket som tar 

upp att kollektionen skapats utifrån övergivet material. Dessutom belyses kunskap 

om kön, genus och ålder genom att manifestet, som påvisar plaggens tillgänglighet 

för alla oavsett var på köns-, genus- eller åldersskalan man befinner sig. Genom 

manifestet skapar man dessutom en känsla av företaget och dess idé som ärlig och 

trovärdig. Man hävdar att man står utanför ett modesystem som annars består av 

penninglystna aktörer.  

 

Miljön som modellerna befinner sig i kan tolkas som svårtillgänglig och samspelar 

väl med bildens övriga uttryck, för vilket den rödhåriga modellens uttryckslösa och 

svårtydda ansiktsuttryck spelar stor roll. Att vi inte ser den brunhåriga modellen kan 

tolkas som ointresse från hens sida. Genom ointresserade och svårtillgängliga 

kroppsspråk kan modellernas tolkas som lika otillgängliga som miljön de befinner 

sig i. 

 

Plaggen de båda personerna bär är lätta att röra sig i, och kräver ingen större 

förberedelse i form av dekorationer eller invecklade knäppningar. Det mest krångliga 

med att bära plaggen är den lättnedsmutsade vita färgen på den rödhåriga modellens 

kläder och de påknutna snörena på modellernas armar. Samtliga plaggs skärning är 

enkel, med fåtal detaljer och de ser trots det rejäla materialet mjuka och bekväma ut. 
																																																								
85 T-o-o-g-o-o-d. (2016a). Manifesto. Hämtad: http://t-o-o-g-o-o-d.com/#manifesto (2016-04-21) 
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De tycks dessutom funktionella, med fickor och knäppningar som förenklar 

användandet av plaggen. Plaggen kan dessutom tänkas passa till flera slags tillfällen, 

på grund av sin enkla ton. 
 

Weekday: S/HE86 

Beskrivning 

Fotot är svartvitt. På bilden syns en person, placerad i bildens mitt, mot en grå 

bakgrund. Bakgrunden är mörk vid bildens övre kant och tonar mot en ljusare nyans 

ju längre ner på bilden man kommer. Slutligen är den ljusgrå. Jag uppfattar personen 

på bilden att vara en ung kvinna. Hen är smal, har vit hudton och håret ser ut att ha en 

ljusbrun färg. Håret är klippt i en rak page som slutar vid käkbenet och är samlat 

bakom öronen. Ansiktet är till synes osminkat. Modellen står i profil, med huvudet 

lätt tippat uppåt och ögonen nästan helt slutna. Armen som är närmast kameran 

sträcker sig neråt och håller i en väska, medan det av den arm som är längre bort från 

kameran bara syns en jackbeklädd armbåge. Armbågen sticker fram bakom modellens 

rygg, som om modellen har handen i sidan och vinklar denna lite bakåt. Bilden är 

beskuren så att modellens panna och nedre delen av hennes vader samt fötter hamnar 

utanför bilden, och således inte syns. Modellen har på sig en vit skinnjacka. Jackan 

har grövre dragkedjor vid ärmsslut och på en ficka. Jackans krage och slag går till 

jackans mitt. Dessa täcker en större del av jackans främre sida. Kragen är fäst på 

jackans framsida med små knappar, gissningsvis av metall. Jag tolkar jackan vara av 

klassisk motorcykelmodell. Jackan har en bred passform och slutar ungefär vid 

svanskotan där en vit kjol eller klänning, vilket kan en betraktare inte avgöra, sticker 

fram. Kjolen eller klänningen smiter tätt kring modellens kropp. Väskan som hen 

håller i handen är rektangulär och av transparent plast. Inuti väskan syns en svart 

diskett och några oidentifierbara mindre objekt. 

 

Bredvid fotot står kollektionens logga i svart och ljus turkos skriven: 

”MTWTFSS/HE”. De fyra sista symbolerna är ljus turkosa, övriga är svarta och 

typsnittet är rakt, enkelt och saknar seriffer. Under kollektionstiteln står skrivet:  
 

																																																								
86 Se bilaga 4. 
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The MTWTFSS/HE capsule collection is a limited showcase of classic pieces from 
the Weekday wardrobe, reconstructed without a specific gender role. These are not 
androgynous clothes but pieces that can maximise the look of either gender.87 

 

Också i denna text är typsnittet rakt, enkelt och saknar seriffer. Textfärgen är 

svart. I texten sägs kollektionen bestå av en rad klassiska plagg, rekonstruerade 

för att passa vem som än önskar bära dem, oavsett kön. Man avvisar dessutom att 

kollektionen skulle vara androgyn.  

 

Eftersom det dominerande plagget på bilden är motorcykeljackan följer nedan 

också dess produktbeskrivning, som en del av bildens yttre kontext. Också denna 

text har ett enkelt typsnitt som saknar seriffer. Plagget kallas för ”Item S” och 

beskrivs som  

 
[…]an oversized version of the classic biker jacket.[…] As this jacket has been designed 
for both men and women it is broad shouldered and has a boxy fit. It comes in sizes 1, 2 
and 3[…].88 
 

Man beskriver jackan som fungerande för både män och kvinnor, och att den 

därför har en lös passform. 

Första tolkningen 

Modellens mun är sammanbiten och hen höjer ansiktet för att se ner på någon 

eller något utanför bilden. Också modellens enkla kläder kan, i relation med den 

publicerade texten, förstås som kläder som gett hen självsäkerhet. Plaggen hen 

bär är funktionella, åtminstone sånär som på den lättnedsmutsade färgen vitt. 

Plaggen har inga särskilda detaljer och är gjorda i till synes mjuka, 

rörelsefrämjande material.  

 

Gällande textmaterialet tolkar jag bokstäverna MTWTFSS, som är återkommande i 

Weekdays marknadsföring, representera varsin veckodag. M står för Monday, T för 

Tuesday och så vidare. I kollektionen har dessa alltså slagits samman med S/HE, vilka 

kan antas vara en sammanslagning av de engelska orden she, vilket på svenska 

betyder hon, och he, vilket på svenska blir han. Detta kan tolkas som att Weekday 

																																																								
87 Weekday. (2014b).Weekday | MTWTFSSHE. Hämtad: 
http://shop.weekday.com/gb/Brand/MTWTFSS_HE (2016-04-21). 
88 Weekday. (2014a). Weekday | ITEM S. Hämtad: http://shop.weekday.com/gb/ITEM_S/1498399-
767127.1#c-47958 (2016-05-05). 
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syftar till att kollektionen är till för alla, oavsett könstillhörighet eller könsidentitet, 

samt att den passar veckans alla tillfällen. Kollektionen är helt enkelt användbar jämt 

och av alla. 

 

I produktbeskrivningen beskrivs jackan som oversized, vilket innebär att den är större 

än vad som är nödvändigt för kroppen som bär den. Man anger det faktum att den 

skapats för både män och kvinnor som anledning till den lösa form jackan har. Ofta är 

manligt kodade kroppar större än de med kvinnlig kodning, vilket kan förklara valet 

av passform.  

Zara: Ungendered89 

Beskrivning 

Fotot är svartvitt och dess lodräta sidor har vita ramar. På fotot syns en ung person 

som är vänd rakt mot kameran. Personen på bilden ser ut att vara en ung kvinna. Hen 

har vit hudton, tendens till fräknar på kinderna och är smal. Håret räcker till 

nyckelbenen, är kammat i mittbena och mörkt. Det mesta av håret tycks samlat på 

ryggen, men några hårtestar syns på kroppens framsida i höjd med nyckelbenen och 

kryper upp på den högra axeln. Modellen står i bildens mitt. Bilden är beskuren strax 

ovan hårfästet till mitten på låren. Bakom syns endast en jämngrå, kal vägg. Modellen 

står med händerna bakom huvudet och armbågarna lätt vinklade uppåt. Toppen på den 

vänstra armbågen hamnar strax utanför bildens beskärning. Modellens biceps skymtas 

på de upphöjda armarna, hen ger ett slankt intryck snarare än ett muskulöst. 

Modellens ansikte är uttryckslöst, läpparna är lätt särade och ögonen ser rakt in i 

kameran. Kroppen har en rak, avslappnad hållning. Modellen har på sig en vit, löst 

sittande t-shirt i bomullsjersey. Modellens lyfta armar skapar lösa veck på plaggets 

framsida. Halsringningen är högt och rundat skuren, samt har en enkel mudd. Ena 

ärmen är slarvigt uppvikt ett varv. T-shirten är lätt instoppad i ett par jeans, också de 

löst sittande. Jeansen är av rak femficksmodell, sitter på höften och har en ljus, lätt 

sliten tvätt. 

 

Under bilden finns ett produktnamn och pris skrivet med enkelt typsnitt utan seriffer, 

”VID T-SHIRT UNISEX 99,00 SEK”. Mer text eller information om kollektionen än 

																																																								
89 Se bilaga 5. 
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produktnamn och kollektionens namn (också det skrivet i enkelt, typsnitt utan 

seriffer), Ungendered, som syns till höger i en spalt där alla företagets 

produktkategorier kan hittas finns inte på webbsidan. 

Första tolkningen 

Trots att modellens ansikte är relativt uttryckslöst uppfattar jag det inte som svagt. 

Tvärtom finns det en nästan kaxig känsla i modellens ansiktsuttryck och kroppsspråk, 

med de avslappnade händerna bakom huvudet och ögonen som ser rakt in i kameran. 

En känsla av att hen inte bryr sig om vad betraktaren tycker infinner sig.  

 

Plaggen sitter inte åt mot hens kropp, utan ger ett avslappnat intryck. De tycks 

bekväma och lätta att röra sig i. Inte heller kräver de någon förberedelse eller större 

arbete att bära, det finns inga de detaljer eller dekorationer att hålla reda på. Också 

materialen, bomullsjersey och denim, är bekväma, lättskötta och tåliga. Plaggen 

förstås således som funktionella. T-shirtens slarvigt uppvikta ärm och lätta 

instoppning i jeansen bidrar till den avslappande känslan hos modellen och kläderna 

som hen bär. 

 

Att kläderna förstås som unisex kan betraktaren uppfatta genom bildens yttre kontext, 

textmaterialet. Genom texten ”VID T-SHIRT UNISEX 99,00 SEK” tillskrivs den vita 

t-shirten på bilden epitetet unisex. Vid närmare titt på företagets könsuppdelade 

sektioner finner jag att den manliga sektionens t-shirtavdelning består av t-shirtar i 

liknande stuk som den på bilden: raka, lösa, höga i halsen och enfärgade. På den 

kvinnliga avdelningen saknas rubriken t-shirt, till skillnad från den manliga 

avdelningen, och de t-shirtar som finns har detaljer eller är tillverkade av mönstrade 

tyger.  

Andra tolkningen 
Vid närmare genomgång av bildmaterialet kan flera gemensamma nämnare hittas, 

likväl som det finns element som skiljer bilderna åt. Det tredje steget i min 

bildtolkning är tänkt att kontextualisera bilderna genom att jämföra dem med varandra 

och koppla deras innehåll till den litteratur som presenterats under uppsatsens 

inledande rubriker. 
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Kroppsliga uttryck 

Samtliga kroppar som förekommer på bilderna är vithyade, vilket är anmärkningsvärt 

ur ett representationsperspektiv. Då flera företag marknadsför sina kollektioner vara 

till för alla slags människor är det tänkvärt att fler hudfärger än vit inte är 

representerade på bilderna.90 På grund av det genus- och könsperspektiv som denna 

uppsats håller och kommer detta inte att undersökas närmre. Det är dock av intresse 

att lyfta, eftersom flera av företagen vidhåller vikten av att deras plagg är till för alla. 

Trots detta påstående finns inte någon större variation i vilka slags kroppar som syns 

på bilderna.  

 

Samtliga modeller saknar tecken på könsligt kodade attribut, såsom bröst, penis eller 

skäggväxt. Därmed inte sagt att en manskropp nödvändigtvis måste ha varken platt 

bröst, penis eller skäggväxt, eller att kvinnokropp bär motsatsen till dessa attribut.91 

Eftersom större delen av världens befolkning dock följer denna mall är det 

anmärkningsvärt att samtliga köns- och genuskodade attribut, förutom det platta 

bröstet och behåring på en (som jag uppfattar manlig) modells ben, saknas. De plagg 

som modellerna bär gömmer till stor del könsliga attribut medan andra såsom 

skäggväxt saknas i bilderna oberoende av plaggens design. Avsaknad av könsliga 

attribut är en tanke som går helt i linje med att unisex definieras som avkönat.92 Är de 

avkönade kropparna unika för just det unisexa modet eller finns samma tendenser i 

binärt mode? Ser vi till binära modemärken syns inte heller alltid i deras 

marknadsförande bilder de feminint kodade brösten, den maskulint kodade 

skäggväxten eller andra könsliga attribut. Skillnaden är dock att dessa attribut 

stundtals förekommer hos andra binära modemärken men, bortsett från det platta 

bröstet och de håriga benen, helt saknas i de foton jag tittat på. Handlar denna 

avsaknad av exempelvis feminint kodade bröst om en trend och således att företagen 

inte alls sökt uppvisa avkönade kroppar utan bara följt en trend, eller har man gjort ett 

snedsteg i sina försök att avköna sina modeller? Jag menar att företagen har försökt 

avköna modellerna, i och med de fåtal köns- och genusmässiga attribut som finns i 

bilderna, men eftersom jag som betraktare ändå utan att tveka kan köna dem har man 

mer eller mindre misslyckats. 

																																																								
90 Rad Hourani, 2016a; T-o-o-g-o-o-d, 2016a; Weekday, 2014b	
91 Butler, 2007, ss. 55-56 
92 Arnold, 2001, s. 118; Hellgren, 2010, s. 5 
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Utöver rent kroppsliga attribut saknas synligt smink och annan kosmetika, element 

som har en högre grad feminin konnotation än manlig. Vad säger avsaknaden av 

smink om bilderna? Ett osminkat ansikte är visserligen vad människor föds med och 

kan på så vis förstås som ett avkönat uttryck. Men eftersom smink också bär på 

konnotationen kvinna och det osminkade ansiktet bär konnotationen man menar jag 

att denna avsaknad av smink inte enbart kan förstås som neutral. Den kan också tolkas 

som utsuddande av feminint kodade attribut, medan de maskulint kodade attributen 

tillåts stanna kvar i bilden. 

 

Samtliga ansiktsuttryck kan beskrivas som relativt uttryckslösa då inga leenden, 

rynkade pannor eller andra skarpa uttryck syns. Dessa ointresserade, raka och 

oskygga blickar uppfattar jag som lätt uppfordrande eller ifrågasättande, ett uttryck de 

sammanbitna käkarna bidrar till. Av de fem personerna på bilderna tittar två rakt in i 

kameran, en tittar ner i golvet, en har ansiktet vänt bort från kameran och en blickar 

rakt ut mot bilden vänsterkant. Blickarna är både blasé och morska. Modellerna räds 

inte se betraktaren rakt i ögonen, som om de utmanar betraktaren med blicken. 

Modellerna har också ett drag av ointresse och vissa av dem tittar bort från kameran 

utan minsta antydan till att uppmärksamma eller göra sig till för betraktarens skull. 

Också hos de modeller som möter betraktarens blick finns en uttråkad underton som 

får dem att kännas svåråtkomliga och coola. Eftersom modellerna representerar 

företagen kan tänkas att det är den här känslan som företagen vill inge; en känsla av 

häftighet och exklusivitet, att vara något inte alla modekonsumenter har tillgång till. 

Modellernas relativa uttryckslöshet kan också förstås som ett försök till neutralitet, att 

man försökt upprätthålla en neutral känsla i bilderna också när det gäller modellernas 

kroppsspråk. Av de fem modellerna är det endast en som tycks vara i rörelse, 

modellen på Rad Houranis bild. Inte heller denna rörelse är särskilt stor eller aktiv. 

Normalt sett framställs kvinnor som passiva på bild och män som aktiva.93 I mitt 

bildmaterial tycks fyra av fem modeller vara passiva. Den femte, modellen i Rad 

Houranis bild, har genom sin sänkta blick och till synes stela rörelse ett passivt inslag 

i sin aktivitet.  

																																																								
93 Entwistle, 2015, s. 396; Statens Medieråd. (2016). Kvinnor och män i medier. Hämtad: 
http://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/kvinnorochmanimedier.425.html (2016-
05-05) 
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Gällande rörelsemönster bryter man således mot den maskulina underton jag menar 

finns i bildens övriga kroppsmässiga uttryck. Jag uppfattar dock inte passiviteten som 

helt feminint kodad. Det finns en tendens till rebelliskhet över modellernas passivitet, 

i och med deras uttråkade, ifrågasättande miner. Jag tolkar återigen in att modellerna 

inte gör sig till för betraktarens skull, tvärtom att de helt enkelt inte bryr sig.  

 

De svenska konstvetarna Yvonne Eriksson och Anette Göthlund menar att mannen 

finns på plats också i de modebilder där hans fysiska existens uteblir, då som 

åskådare.94 Hur kan detta påstående förstås hos bildmaterial, modeller och kläder som 

inte är tänkta vara könade? Möjligen genom att mannen helt enkelt är närvarande 

genom den neutralitet han tillskrivits.95 Det skulle ge förståelse till hur det kommer 

sig att de könsliga attribut som syns i bilderna är av maskulint kodad karaktär och 

även förklara avsaknaden av feminint kodade attribut. Det är dock även möjligt att 

tolka modellernas kontaktsökande blickar som bekräftelsesökande. Tolkar man in 

detta är mannen närvarande men då genom den manliga blicken, vilken kan beskrivas 

som värderande av modellerna i fotografierna. Möjlighet till olika tolkningar av 

modellernas kroppsspråk finns alltså. 

Kläder 

På bilderna syns sammanlagt fem personer, varav fyra bär byxor. Endast en bär ett 

kvinnligt konnoterat plagg: kjol eller klänning (vilket kan en betraktare inte avgöra).96 

Idag är byxor inte längre ett plagg som endast bärs av män, men historiskt sett har 

kopplingen till byxor varit just manlig.97 Jackor med herrknäppning, en skjorta med 

kragstånd och slitna, löst sittande jeans är andra plaggtyper som förekommer i 

bildmaterialet. Samtliga plagg vars innebörd är maskulin. Företagen tycks avsiktligt 

undvikit att tillföra feminint kodade plagg i sina kollektioner.  

 

De plagg betraktaren kan se framsidan av har en hög halsringning. Djupa urringningar 

har i det binära modet använts för att betona kvinnors hals- och bröstparti.98 Plaggen 

är, sånär som på ett, genomgående bylsiga och följer inte kroppsformer vilket, som 
																																																								
94 Eriksson, Göthlund, 2012, s. 58 
95 Vinken, 1999, ss. 37-38 
96 Entwistle, 2015, s. 369 
97 Entwistle, 2015, ss. 318-319, 323 
98 Entwistle, 2015, s. 317	
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också tidigare diskuterats, innebär att kroppsliga attribut döljs. Exempelvis 

bröstpartiet, vilket skiljer sig avsevärt mellan män och kvinnor, blir således osynligt. 

Detta både på grund av de höga halsringningarna och de bylsiga formerna. Endast den 

tighta kjolen eller klänningen som modellen i Weekdays marknadsföringsmaterial bär 

kan sägas avvika från denna bylsiga och skymmande siluett. På detta foto döljs dock 

de områden där könsliga attribut finns av en löst sittande jacka. De detaljer som 

uppvisas och den passform som är genomgående i plaggen är av maskulin karaktär. 

Weekday väljer att förklara den robusta form motorcykeljackan i sin kollektion har 

genom att argumentera för att både feminint och maskulint kodade kroppar ska kunna 

bära den.99 Weekday har således valt bort en feminin grundform till förmån för en 

maskulin, vilket i sin tur innebär att man eliminerar feminina kroppsformer och 

möjligen även kvinnors krav på en mer kroppsnära passform. Urringningar, mjuka 

eller runda former och färger saknas helt i bilderna. Också här har företagen helt 

suddat ut de element som kan kodas feminina i sina plagg. 

 

I samtliga klädesplagg har färgerna svart och, framför allt, vitt återkommande roller. 

Den enda klädmässiga detalj med annan färg än svart eller vit är den bruna 

lädersandal som modellen i fotot från Rad Hourani bär. Att bära färg och mönster är 

feminint kodat, medan monokrom färgsättning tillhör den maskulint kodade 

dräkten.100 Att kläderna och accessoarerna på bilderna saknar färg och mönster är 

alltså ytterligare ett genomgående och avsiktligt val från modeföretagens sida. Hur 

kommer sig detta tema? Jag menar att detta beror på föreställningen av maskulint 

mode som neutralt och tänker mig att färgstarka toner utgått på grund av sin feminina 

kodning.101  

 

Plaggen tycks inte ha några särskilda attribut som gör dem specifikt unisexa eller 

könsöverskridande, såsom helt nya modeuttryck vars grund härstammar från något 

helt annat än det binära modet. Vad är det som gör det möjligt för företagen att kalla 

plaggen för unisex? Vilka attribut är det som gör ett plagg unisex? En närmre 

förklaring hittar jag varken på företagens webbsidor eller i den litteratur jag läst. 

Således finns inga tydliga anvisningar att följa vid skapandet av unisexmode, det 

																																																								
99 Weekday, 2014a 
100 Entwistle, 2015, s. 81 
101 Entwistle, 2015, s. 81; Vinken, 1999, ss. 37-38 
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avkönade modet. Företagen väljer i sin design att framhäva uttryck som de uppfattar 

vara fria från genuskoder. Det könsöverskridande modet är, som Suthrell påpekar, 

tvunget att förhålla sig till det binära uttrycket, men jag menar att 

unisexmodeföretagen glömmer att läsa på om binärt och könsöverskridande modes 

historia.102 Man låter således också sitt eget förhållningssätt färgas av förutfattade 

meningar om vilka attribut som kan räknas vara neutrala och vilka som inte kan det.  

Miljö 

Liksom i de plagg som syns på bilderna har också miljöerna runt modellerna tagit upp 

det svarta och vita temat. Bakgrunderna håller antingen en svart eller grå ton, förutom 

fotot från Rad Hourani som skiljer sig från övrigas mörka bakgrunder och istället har 

en genomgående vit färgskala i bilden med vissa kulörta inslag på golvet. Vitt, grått 

och svart är alla färger som saknar tydlig genusmässig kodning. Dock har man, 

återigen, nästan genomgående valt att undvika färger med feminin kodning. Man visar 

därmed återigen hur man ställer sig till att ha feminint kodade attribut i sitt 

bildmaterial. Samtliga foton är tagna inomhus, varav två är i studiomiljö och de andra 

två i vad som kan uppfattas som en ruffig lagerlokal respektive ett kreativt rum i ett 

hem. Rummen uppfattas alla som slutna och avskilda från övriga världen. Det finns 

ingen antydan till att något ytterligare rum eller dimension finns utanför bildernas 

beskärning. Inga fönster som tyder på dagsljus eller landskap. Bilderna befinner sig i 

en egen värld som saknar kontakt med vår, vilket skapar en känsla av exklusivitet. 

 

Jag upplever att man gjort allt man kunnat för att skapa neutrala rum, både neutrala i 

den bemärkelse att de saknar genusmässiga koder men också neutrala som i att 

rummen saknar identitet. De olika rummens avsaknad av egna uttryck gör det möjligt 

att låta kläderna ta plats och forma bildernas uttryck. Dessutom finns, just på grund av 

avsaknad av detaljer, plats för betraktaren att själv fylla miljöerna med uttryck och 

betydelse. Men också en icke-miljö, likt de på bilderna, är en miljö vars uttryck bär en 

betydelse. Jag tolkar färg- och miljöval som ett försök att skapa unisexa rum, rum 

som saknar köns- eller genuskodning. Dessutom smälter dessa färg- och miljöval väl 

ihop med de kläder som uppvisas på bilderna. Rad Houranis miljö har ett putsat 

uttryck, vilket klingar väl med de kritvita kläderna som modellen bär. Toogoods foto 

har en ruffigare miljö, vilken även den passar bra ihop med de kraftiga klädesplagg 

																																																								
102 Suthrell, 2004, s. 16	
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och material som modellerna bär. Weekday och Zara har båda studiomiljö med en 

enkel enfärgad vägg som bakgrund till sina foton. Också denna miljö går väl ihop 

med den simpla estetik som plaggen på fotona har. För att skapa dessa neutrala rum 

har man alltså valt bort feminint kodad estetik, såsom exempelvis färg, detaljer och 

mjukare former. 

 

Samtliga bilder hittas på respektive företags webbsida. Jag menar också denna 

kontext vara en del av bildernas miljö som påverkar hur vi uppfattar det vi ser på 

bilderna. Liksom bildernas miljö är också den miljö bilderna hittas i, webbsidorna, 

avskalade och håller fast vid temafärgerna svart och vitt. Liksom övriga miljöer håller 

webbsidorna fast vid ett unisexuttryck; man har sökt skala bort samtliga detaljer som 

kan tyda på genuskodning. Återigen innebär detta att man valt en praktisk och enkel 

design, där färger eller typsnitt som kan kopplas till femininitet har valts bort. Noteras 

ska dock att de företag som också säljer binärt mode, Weekday och Zara, har samma 

design på övriga avdelningar på sina webbsidor som på avdelningarna på 

unisexkläder. Tre av de undersökta företagen, Rad Hourani, Toogood och Weekday, 

har på sina webbplatser publicerat texter som förklarar kollektionerna, företagen och 

målet med dessa. Alla tre har en mystisk, ambitiös och pretentiös ton i sina texter. 

Man beskriver sina kollektioner som maximerande av identitetsuttryck, att man 

återanvänt det andra förkastat, skapat nya uttryck och till och med nya världar.103 I 

bildmaterialet används alltså, av samtliga varumärken, Barthes text-verktyg 

anchorage, genom vilket det förhindras att läsaren misstolkar bildkreatörens 

betydelse. Vi kan tänka alltså oss att den marknadsförande text – såsom namn på 

kollektionerna eller plaggen och diverse marknadsförande textmaterial – som finns i 

relation till mitt bildmaterial hjälper till att styra hur betraktaren ser på bilderna och 

det de representerar: varumärken, kollektioner och plagg.	Kring kollektionerna och 

företagen skapas på en mystisk känsla, en känsla av att de här företagen är kapabla att 

göra saker som andra – underförstått mode i det binära systemet – inte klarar av. 

Återigen kommer känslan av exklusivitet och svåråtkomlighet till betraktaren. 	

Sammanfattning av andra tolkningen 

Bildmaterialet uppvisar skiftande miljöer och plagg, men har alla samma estetik. En 

avskalad minimalism präglar bilderna. Stundtals putsad och stundtals ruffig, men 

																																																								
103 Rad Hourani, 2016a; T-o-o-g-o-o-d, 2016a; T-o-o-g-o-o-d, 2016b; Weekday, 2014b 
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alltid med fåtal detaljer. Temat för kroppar, kläder och miljöer är avsaknad av färg, 

expressivitet och mjuka former. Istället går färgskalan främst i kontrasterna svart och 

vitt, uttrycken är intetsägande samt formerna är skarpa och raka. Plaggen och 

modellerna som syns i bildmaterialet har, bortsett från ett fall vid vilket en kjol eller 

klänning syns, maskulina uttryck. Detta både gällande att plaggtypen är maskulint 

kodad, men också att de detaljer som plaggen och modellerna uppvisar är av maskulin 

karaktär. Jag tolkar detta som att man från företagens sida har en bild av maskulinitet 

som ett neutralt uttryck, till skillnad från hur man uppfattar femininitet. Maskulinitet 

som ett neutralt uttryck är ett utbrett tankesätt i samhället, menar Vinken.104 Också 

Entwistle resonerar kring detta, i samtal med den brittiska sociologen Richard Collier 

och den australienska rättsteoretikern Margaret Thornton, citerad hos Collier.105  

 

Jag tolkar bildernas uttryck som försök till att skapa icke-miljöer och icke-kön för 

sina unisexplagg, men menar att man inte tänkt brett nog gällande genuskoderna som 

präglar samhället och andra modeuttryck. Man har med målet att skapa bilder helt 

utan köns- och genuskoder skalat bort de detaljer som bär tydliga genuskoder, och i 

sin iver att skapa något neutralt lämnat kvar detaljer vars betydelse är maskulin. 

Möjligen grundar också detta sig i en kulturellt utbredd förståelse av maskulina 

uttryck som neutrala.106 

 

Lika viktigt som vad som finns i bilderna är det som inte finns i dem. Jag har 

uppmärksammat vilka element som bilderna innehåller, men också vilka de saknar 

eftersom jag menar också avsaknaden av element säga någonting om hur 

bildmaterialet kan tolkas. I min analys är denna avsaknad viktig eftersom skillnaden 

mellan vilka genuskodade attribut som finns och inte finns i bilderna är markant, av 

vilka de feminina är så gott som helt bortvalda ur bilderna medan de maskulina tar 

större plats. 

 

Företagens målgrupper skiljer sig åt och därför bör också deras tankar bakom 

kollektionerna göra det. Både Rad Hourani och Toogood menar sig genom sina 

unisexkollektioner göra något unikt, underförstått något andra modeföretag missat 

																																																								
104 Vinken, 1999, ss. 37-38	
105 Entwistle, 2015, ss. 375-376 
106 Entwistle, 2015, ss. 375-376; Vinken, 1999, ss. 37-38 
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göra. Varken Weekday eller Zara gör samma slags påstående. Weekday presenterar 

sin unisexkollektion som fungerande och maximerande för alla personer, medan Zara 

inte presenterar sin kollektion med mer än namn. Kan Rad Hourani och Toodgood 

göra dessa, relativt starka, påståenden för att deras målgrupp är av mer exklusiv 

karaktär än Weekdays och Zaras? Eller handlar det om att varken Weekday eller Zara 

behöver göra någon form av påstående kring sina kollektioner, eftersom man redan 

har en etablerat kundkrets för sitt binära mode? Behöver Rad Hourani och Toogood, 

som renodlade unisexföretag, rättfärdiga och förtydliga varför man har valt den 

inriktning som man har? Det är möjligt att tänka sig att Weekday och Zara, i egenskap 

av modekedjor med breda målgrupper och ägda av stora modeföretag, har mindre 

möjlighet till progressiva ståndpunkter medan Rad Hourani och Toogood har grundat 

sina företag under tanken att man är progressiva och nytänkande. Också 

marknadsföringen är rent stilmässigt är enklare hos Weekday och Zara än den är hos 

Rad Hourani och Toogood. Bakgrunderna är helt kala, medan Rad Hourani och 

Toogood har placerat sina modeller i miljöer som berättar någonting mer, även om 

också dessa miljöer är relativt avskalade och enkla. Jag tolkar det som att Rad 

Hourani och Toogood inte bara i den text som finns att hitta i anslutning till bilderna, 

utan också i själva bilderna, har större ambition att utmärka sig som unika, artistiska 

och nytänkande än Weekday och Zara har.  

 

Ovan har jag dissekerat fyra olika företags marknadsföring gällande deras 

unisexmode. Jag har undersökt bildernas detaljer och innehåll. Med hjälp av tidigare 

skriven litteratur har jag kopplat bildernas olika element till någon av motpolerna 

feminint och maskulint. Har jag på så vis bidragit till att reproducera samma normer 

jag söker kullkasta?  
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Diskussion 
Att studera unisexmode från ett modevetenskapligt perspektiv gör skillnad för den 

tolkning som görs. Som modevetare har jag kunskap om mode som en 

identitetsskapande praktik och förståelse för att kläder inte nödvändigtvis måste vara 

mode och vice versa. Genom att använda en modevetenskaplig bakgrund vid 

undersökandet av genusskapande praktiker breddas förståelsen för hur dessa praktiker 

kan ta form, som av forskare med annan bakgrund riskerar glömmas bort.  

 

I min bildanalys ser jag att unisexmode har svårt att komma bort från totalt avkönade 

plagg och bildmaterial. Man har inspirerats av maskulint kodat mode framför 

feminint. Suthrell påpekar att könsöverskridande mode är beroende av att klädkoder 

baserade på kön och genus finns; utan dessa skulle unisexmode inte kunna existera.107 

Paoletti är inne på samma spår, och menar att just det binära genussystemet är 

avgörande för unisexmodets tillkomst.108 Unisexmodets varande avgörs således av det 

binära modesystem som dominerar modescenen, vilket innebär att man måste ha 

förståelse för det binära modesystemet för att kunna förstå unisexmodet. Vinken 

menar att de binära könen och deras mode ingår i en dikotomi, i vilken det maskulina 

värdet rankas högre än det feminina.109 Om, som Suthrell skriver, unisexmodets 

varande avgörs av det binära modets – bör inte också dess estetik göra det?110 

Kropparna och kläderna som uppvisas i mitt bildmaterial saknar stundtals de attribut 

som kopplas till särskilda kön och genus, men de genusmässiga attribut som faktiskt 

finns är en majoritet av gångerna av maskulin karaktär. Entwistle hävdar att mode 

tydligt uppvisar och uppmärksammar skillnader mellan män och kvinnor.111 Kläders 

design påvisar och förstärker könsliga drag och hjälper människor att avgöra kön på 

personer de möter, något Griggs menar att människor uppfattar som viktigt.112 

Förstärkandet av könsliga skillnader förekommer dock inte enbart i binärt mode; 

Entwistle menar att också unisexmode ser till könsliga skillnader mellan det binära 

																																																								
107 Suthrell, 2004, s. 16 
108 Paoletti, 2015, s. 152 
109 Vinken, 1999, ss. 37-38 
110 Suthrell, 2004, s. 16 
111 Entwistle, 2015, s. 39, 317 
112 Griggs, 1998, under rubrik: Mind, Body, and Attributed Gender  
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könsparet man och kvinna.113 Arnold är inne på samma spår och menar att 

unisexmode just genom sitt utsuddande av könsliga attribut uppvisar desamma.114  

Med dessa resonemang, tillsammans med den tolkning jag gjort av mitt bildmaterial, 

kan vi förstå att också unisexmodet påverkats av den dikotomi som präglar den binära 

modescenen.  

 

Genus är performativt, menar Butler. Performativa handlingar görs utan planering, de 

är istället såpass inrotade i människor att de sker per automatik.115 På så sätt lurar 

genus oss att tro att det är någonting av naturen givet snarare än en social 

konstruktion.116 Bland annat de kläder som människor konsumerar är en del av den 

performativitet som skapar och upprätthåller genusroller. Jag menar det här gälla 

såväl binärt mode som unisexmode. Genom unisexmodets maskulina drag blir även 

bärande, skapande och marknadsförande av unisex en performativ handling, vilken 

kommer att prägla människors syn på hur denna form av könsöverskridande mode ser 

ut och vilken slags estetik som inte kan förstås som neutral: den feminina. På så vis 

agerar unisexmodet liksom annat mode som skapare och upprätthållare av 

genusnormer. Vi förstår feminina drag som avvikande medan maskulinitet förstås 

som högre uppsatta inom dikotomin för kön och genus. Det maskulina genuset 

smyger sig således in i unisexmodet och övertygar oss om dess neutralitet och 

naturlighet, på just det sätt som genus, enligt Butler, oupphörligen gör.117 

 

Är det möjligt att producera unisexmode utan att ge svar på vad som gör ens plagg 

unisex? Den avkönade estetik som den tidigare forskningen menar unisexmodets syfte 

vara finns inte att hitta i det material jag undersökt. Kan det bero på att den tidigare 

forskningen och modeskaparna saknat en kritisk bild av vad som kan anses vara 

avkönat? Jag finner det intressant att någonting kan benämnas som unisex och på så 

vis samla pluspoäng i en samhällsdebatt (vilket framkommer när media kallar unisex 

för framtidens modeform) utan att på ett djupare plan diskutera vad unisexuttrycket 

innebär – både rent estetiskt men också vad det gör för förståelsen av genus.118 Man 

bidrar, genom att undvika tydliga förklaringar av fenomenet, på så vis till mystifiering 
																																																								
113 Entwistle, 2015, s. 316 
114 Arnold, 2001, s. 124	
115 Butler, 2007, s. 218 
116 Butler, 2007, s. 219; Entwistle, 2007, s. 320 
117 Butler, 2007, s. 219 
118 Ryan, 2015. 
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och försköning av detsamma. Jag menar att de otydliga och mystiska beskrivningarna 

av kollektionerna och företagen, såsom ”maximize the look of either gender”, 

”liberating mode that is avaliable to all” och ”no boundaries”, lockar betraktare och 

konsumenter att tro att modet från just dessa kollektioner är väl genomtänkta och 

någonting utöver det vanliga – trots att det egentligen, enligt min tolkning, kan förstås 

som precis lika bundet och ofritt som binärt mode.119 

 

Att genusnormer inte återskapas per automatik utan av människors performativa 

handlingar är både Butler och Entwistle överens om.120 Genom att iklä sig mode som 

är stämplat med ett visst genus kommer detta slags genus återskapas och synas i högre 

grad än det genus som inte förekommer lika frekvent. I materialet jag undersökt 

framkommer maskulint kodat genus oftare i plagg, kroppar och miljöer. Bidrar det 

ytterligare till förståelsen av maskulina element och kroppar som neutrala, medan 

feminint kodade attribut och kroppar fortsätter uppmärksammas som avvikande?121 

Paoletti skulle gissningsvis svara ja, i och med hennes tankegång kring att tydligt 

könade kläder bidrar till fortsatta förutfattade förståelser om genus och kön.122 

Unisexmodeskapares performativa handling blir således att, utan att själva vara 

medvetna om det, upprätthålla föreställningar om att maskulina koder är de enda som 

platsar att kallas könsöverskridande och unisex. Också bärare av unisexmode blir 

deltagare i reproduktionen av maskulinitet som det neutrala genuset. Maskulint kodat 

mode fortsätter således att ha övertaget i dikotomin mellan maskulina och feminina 

koder. Jag tolkar detta som att det idag, liksom tidigare i historien, är mer fördelaktigt 

att låna attribut ur den maskulina garderoben än ur den feminina.123 Det här skulle 

innebära att också unisexmode, som historiskt använts som ett verktyg för att komma 

förbi ojämlikheter, blir en förespråkare för maskulina attributs neutralitet och 

universalitet. Detta medan feminina attribut får stå vid sidan och framför allt bäras av 

personer vars genustillhörighet kodas feminin. På så vis menar jag att unisexmode 

bidrar till maskulint genus överläge inte bara gällande klädkoder, utan också i andra 

samhälleliga frågor. Maskulinitet förstås som normen och det eftersträvansvärda. 

 
																																																								
119 Rad Hourani. (2016a); T-o-o-g-o-o-d, 2016a; Weekday, 2014b 
120 Butler, 2007, s. 218 Entwistle, 2015, ss. 383-384 
121 Entwistle, 2015, s. 375 
122 Paoletti, 2015, s. 156 
123Arnold, 2001, s. 121: Brill, 2008, under rubrik: Subversion through Style?; Entwistle, 2015, s. 121, 
426; Hellgren, 2010, s. 4	
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Unisexmode och andra könsöverskridande modeuttryck har uppkommit under stora 

samhällsförändringar eller särskild samhällsanda, menar både Arnold och Paoletti.124 

Under rubriken Unisexmode – en historisk bakgrund beskriver jag unisexmodets olika 

estetik över tid. Har samhällsanda att göra inte bara med när unisexmode får ett extra 

uppsving, utan också med i vilken form det uppstår? Kan vi tolka att avsaknaden av 

feminina element i bilderna beror på samhälleliga strömningar och trender? Färg, 

runda former och figurnära plagg är kanske inte lika trendigt som minimalistiska och 

raka drag? Ser jag till binära modemagasins trendspaningar för våren 2016 

förekommer stundtals liknande stilar också där, men också raka motsatsen med just 

feminint konnoterade detaljer både på dam- och herrsidan av modet.125 Kan 

unisexmodets avvikande från det dominerande modesystemet vara orsak till att man 

inte vill sticka ut alltför kraftigt från rådande normer? Trots allt riskerar män, enligt 

både Entwistle och Suthrell, att förlöjligas om de iklär sig feminint konnoterade 

plagg, medan en kvinna inte riskerar samma typ av förlöjligande om hon iklär sig 

manligt konnoterade plagg.126 Möjligen kan det vara så enkelt att designers av 

unisexmode inte vill förlora manliga kunder, och således håller sig till säkra kort i sin 

design.  

 

Entwistle menar att människors klädsel både är en praktik för oss själva och 

människor runt omkring. Människor vill passa in i gruppkonstellationer, och kläder är 

ett sätt att göra det på.127 Genom att skapa och iklä sig unisexmode avviker man dock 

från en stor gruppkonstellation – den som skapar och iklär sig binärt mode – samtidigt 

som man blir en del av en annan, mindre grupp – den för unisexmode. Kan vi tänka 

oss att företagen bakom unisexmodet inte vill framstå som alltför annorlunda? Skapar 

man mode som både kallas för något avvikande, unisex, och ser kraftigt annorlunda ut 

kan man tänkas ha svårare att nå konsumenter och på så vis svårare att överleva rent 

ekonomiskt. Förklaringen klingar dock fel när man ser till de texter flera av de 
																																																								
124 Arnold, 2001, ss. 119-120; Paoletti, 2015, s. 150, 168 
125 Anderson, K. (2016). Here’s Your Spring ’16 Menswear Cheat Sheet. Vogue. Hämtad: 
http://www.vogue.com/slideshow/13385130/spring-2016-mens-trends-runway/ (2016-05-15); Carvell, 
N. (2016). 13 trends you need to know for summer. GQ Magazine. Hämtad: http://www.gq-
magazine.co.uk/article/spring-summer-2016-trends (2016-05-15); Ogunnaike, N., Carreon, J. (2015). A 
Comprehensive Guide to Spring 2016. Fashion Trends. Elle. Hämtad: 
http://www.elle.com/fashion/trend-reports/g26822/spring-2016-fashion-trends/?slide=4 (2016-05-15); 
Stridh, J. (2015). 10 stilar för 2016. Café. Hämtad: http://www.cafe.se/10-stilar-for-2016-hetaste-
trenderna-i-ar/ (2016-05-15). 
126 Entwistle, 2015, s. 369; Suthrell, 2004, s. 
127 Entwistle, 2015, s. 64, s. 268 
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undersökta företagen publicerat på sina hemsidor. I texterna har företagen pekat på sin 

unika hållning och målsättning att skilja sig från andra modeföretag. Är dessa texter 

endast en kuliss för att skapa en känsla av separation från övrig modemarknad? Kan 

avsaknaden av feminint kodade attribut i det unisexmode jag undersökt leda till att 

detta förlorar sin könsöverskridande klang och att det helt enkelt inte kan tolkas som 

fullt så könsöverskridande som marknadsföringen från de olika företagen vill 

övertyga konsumenten att tro? Är de unisexkollektioner som företagen producerar en 

varg i fårakläder som uttalar sig om att vara unisex, trots att de inte är det? Eller 

handlar det om att man, både som företag och konsument, vill sticka ut från mängden 

med sin åsikt, men inte verka alltför avvikande från samma mängd när det gäller 

estetiskt uttryck? Detta för att helt enkelt undkomma den bestraffning man riskerar 

utsättas för, om man avviker alltför kraftigt från normen.128 

 

Mode är feminint kodat och således kopplas kvinnor i högre grad till mode, textil och 

konsumtion än män gör.129 Mode handlar till stor del om konstant förändring, vilket 

också det har en feminin kodning.130 De kläder som syns på bilderna som jag studerat 

är enkla i sin monokroma färgsättning och avsaknad av detaljer. De skulle kunna 

liknas vid stapelvaror, snarare än den nyckfullhet som mode ofta kopplas samman 

med. Den manliga garderoben, i vilken enkla kostymer, skjortor och byxor tar plats, 

har ett mer stabilt uttryck än den kvinnliga, vars innehåll är av en mer föränderlig art. 

Jag menar unisexmodet riskera falla inom den maskulina kategorin stapelvaror vilket 

återigen osynliggör drag som kodas som feminina, såsom modemässig föränderlighet. 

 

Fortsatt forskning av hur det är möjligt att förstå könsöverskridande uttryck som just 

könsöverskridande när de, i åtminstone fallet av unisex, har en stark koppling till ett 

specifikt genus menar jag vara nödvändigt för en fullständig förståelse av både binärt 

och könsöverskridande mode. Genom att se till det som avviker från normen är det 

möjligt att förstå hur stark prägling normer har även på det som söker sig bort från 

normativa handlingar. Genom den här uppsatsen har jag öppnat upp till ett samtal om 

könsöverskridande modes inspiration och förhållningssätt till det binära 

modesystemet och de binära köns- och genusparen. Att kritiskt granska begrepp 

																																																								
128 Entwistle, 2015, s. 63 
129 Entwistle, 2015, s. 327, 331 
130 Entwistle, 2015, s. 331	
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såsom könsöverskridande och unisex samt undersöka vad de faktiskt betyder menar 

jag vara angeläget för den modevetenskapliga forskningen. För att kunna granska 

fenomen och trender måste mer gedigna förklaringar av vad dessa begrepp innebär 

finnas, eftersom godtyckliga och subjektiva förklaringar annars kan komma prägla 

forskningen, vilket i sin tur leder till att forskningen kring dessa begrepp blir av 

samma karaktär.  

Avslutning  
Genom ignorans av feminint kodade uttryck och element i sina marknadsförande 

bilder och design menar jag att det i denna uppsats undersökta unisexmodet ger en 

bild av maskulint kodade element som neutrala och okönade. Dess binära motsats, det 

feminina uttrycket, förstås som avvikande och ett uttryck som omöjligen kan placeras 

på kroppar med annan kodning än feminin. På så vis fortsätter unisexmode, på samma 

sätt som binärt mode, att skapa och upprätthålla genusnormer. På sina webbsidor 

menar flera av de undersökta företagen att man strävar efter att göra mode som är till 

för alla. Kan mode endast vara till för alla människor om det saknar feminint kodade 

element? Ser vi till de unisexkollektioner jag har tittat på blir svaret ja. 

 

Efter att ha avslutat min undersökning bär jag på fler frågor än när jag påbörjade den. 

Vid arbetets start undrade jag vad unisexmode faktiskt är, en fråga vilken jag nu vet 

har ett vagt och, i mitt tycke, ogenomtänkt svar. Unisexmodets syfte är att vara 

avkönat, men vad ett avkönat uttryck är i praktiken har inte någon, vare sig forskare 

eller producenter av unisexmode, bemödat sig att ta reda på. Däremot påpekar Paoletti 

att genuskodade kläder bidrar till att underhålla förutfattade meningar av kön och 

genus.131 Eftersom det unisexmode jag undersökt visar på tydlig genuskodning, 

maskulin sådan, menar jag att maskulinitet förstås som det universella genuset från 

vilket alla (inklusive det mode vars syfte är avskalning av genuskoder) tjänar på att 

plocka inspiration. 

 

Flera av de företag jag studerat hävdar att man tillverkar mode som passar alla, men 

håller en synnerligen maskulin ton i sin design, medan forskare menar unisexmode 

innebära avkönat mode, utan att förklara vad ett sådant innebär eller jämför sitt 

																																																								
131 Paoletti, 2015, s. 156 
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påstående med det unisexmode som faktiskt finns på marknaden. Jag menar detta vara 

grunden till den maskulint präglade unisexmodescenen: okunskap av vad ett avkönat 

uttryck faktiskt innebär. Genom att kalla sina produkter för unisex men i praktiken 

hålla av och inspireras av ett genus mer än ett annat bidrar man som företag till att 

upprätthålla den etablerade tanken om maskulina egenskaper som stående över de 

feminina. Producenterna av unisexmodet som jag har undersökt är på så vis del i 

upprätthållandet av en dikotomi vilken man egentligen avsett nedmontera. Också de 

forskare som hävdar unisexmodets syfte vara avkönat bidrar till att reproducera bilden 

av avkönat mode som ett mode som saknar feminina koder. 

 

Genom dessa resonemang drar jag slutsatsen att den unisexa modescenen präglas av 

samma regler och normer som det binära modet lever efter, i vilka det är fullt möjligt 

för kvinnor att låna kläder och detaljer ur den manliga garderoben, men inte tvärtom. 

Också i unisexmode framkommer genus, det maskulina, som en performativ handling, 

vilken påverkar människors synsätt på neutralitet och universalitet. Detta pekar på att 

Butlers resonemang gällande att genus konstant döljer sin uppkomst och övertygar oss 

om dess naturlighet stämmer också här.132 Att unisexuttrycket präglas mer av den 

maskulint kodade garderoben än av den feminint kodade kan tolkas på samma sätt 

som det binära lånandet. Det här kan möjligen förklaras som vana, det är mer 

begripligt för en konsument att ta del av en estetik liknande den som hen är van vid. 

Entwistle och Suthrell menar att män i feminint kodade kläder riskerar utsättas för 

hån.133 Vi kan därför tänka oss att det vore mer uppseendeväckande och ovant för 

konsumenterna om unisexföretagen skulle låta en mängd feminint kodade attribut 

prägla deras kollektioner. Hade man valt att tillföra feminina attribut till plaggen hade 

de kanske inte av omvärlden setts som unisexa utan som feminint kodade plagg. Jag 

återkommer till ett kulturellt utbrett sätt att se på det binära könsparet: mannen är det 

neutrala, normen, vilket kvinnan avviker från, något jag ser gäller också för det 

könsöverskridande modeuttrycket unisex.134 Genom sitt frekventa användande av 

maskulina drag i sin design bidrar alltså också unisexmode till skapande och 

upprätthållande av genusnormer. 

  

																																																								
132 Butler, 2007, s. 219 
133	Entwistle, 2015, s. 369; Suthrell, 2004, s. 26	
134	Vinken, 1999, s. 37-38; Entwistle, 2015, ss. 375-376		
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Bilagor 
	
1. Presentation av material 
	
Rad Hourani 

Den kanadensiske designern Rad Hourani grundade sitt företag år 2007. Detta döptes, 

efter grundarens namn, till just Rad Hourani. Företaget skriver på sin hemsida att man 

endast producerar unisexmode och menar att man är det första modeföretag någonsin 

att visa en unisex haute couture-kollektion. År 2013 erbjöds Rad Hourani 

medlemskap i Chambre Syndicale de la Haute Couture, vilket innebär ett 

internationellt erkännande och insläpp i en organisation som har anrika rötter.135 

Möjligen kan insläppet av unisexmode i denna konservativa modeorganisation också 

innebära att man ser könsöverskridande mode som viktigt för framtidens 

modeuttryck. Hourani har i en intervju hävdat att unisexmode suddar ut alla 

gränser.136 Vilka slags gränser Hourani syftar till framkommer inte i artikeln.137 

 

Toogood 

Toogood är ett brittiskt modeföretag, grundat av Erica and Faye Toogood år 2013, 

som designar och tillverkar ytterkläder. Plaggen definieras som unisex av företaget 

självt, genom att titulera sin webbsida Unisex Outerwear.138 På sin webbsida har man 

publicerat ett manifest, i vilket man menar sig tillverka kläder som är tillgängliga för 

alla – oavsett kön eller ålder. Företaget menar att man skiljer sig från andra 

modemärken genom sin vägran att inte producera plagg efter den traditionsenliga 

mallen med årstidsbundna kollektioner – istället designas och produceras kläderna när 

personerna bakom företaget själva vill.139 Utöver den egna designen har 

modeskaparna bakom Toogood har också samarbetat med varuhuset Selfridges när 

det öppnade en tillfällig avdelning för könsneutralt mode.140 

																																																								
135 Rad Hourani, 2016a 
136 Cunningham, E. (2014). Rad Hourani, The First Unisex Couture Designer. The Daily Beast. 
Hämtad: http://www.thedailybeast.com/articles/2014/01/29/rad-hourani-the-first-unisex-couture-
designer.html (2016-04-11). 
137 Genom att påstå att unisexmode innebär suddar ut gränser, men inte utveckla mer än så bidrar Rad 
Hourani, och artikeln han är citerad i, till att skapa en form av myt kring begreppet unisex. På så sätt 
skapas en mystik kring vad unisex är och vad unisex är kapabelt att göra eller bidra till. 
138 T-o-o-g-o-o-d, 2016a 
139 T-o-o-g-o-o-d, 2016b 
140 Dystant, L. (2015). Selfridges & Faye Toogood Explore Unisex Fashion with “Agender” 
Installation. Highsnobiety. Hämtad: http://www.highsnobiety.com/2015/03/16/selfridges-faye-
toogood-unisex-agender/ (2016-04-17). 
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Weekday: S/HE 

Den svenska modekedjan Weekday, grundad år 2000 och ägd av H&M, presenterade 

i början av år 2014 en kollektion som saknar könsspecificering. Vid lanseringen 

kallade det svenska modemagasinet Bon kollektionen för unisex.141 Kollektionen går 

under namnet S/HE, och utmärker sig genom att inte placeras in på företagets annars 

könsuppdelade avdelningar. På Weekdays webbsida presenteras S/HE som en 

kollektion bestående av klassiska plagg. Företaget menar att S/HE inte är producerad 

för att vara en androgyn kollektion, utan en kollektion som ska ”maximize the look of 

either gender”.142 Följaktligen är Weekday det enda av de i denna uppsats undersökta 

företag som väljer att inte kalla sin kollektion för unisex. 

 

Zara: Ungendered 

Den spanska modekedjan Zara, grundad år 1963 och en del av Inditext-koncernen, 

släppte under våren år 2016 en kollektion kallad Ungendered.143 Företagets övriga 

klädlinjer är uppdelade i tydliga könssektioner, medan plaggen i Ungendered visas 

upp av två personer som jag tolkar vara en man och en kvinna. Alla plagg som tillhör 

unisexkollektionen benämns som unisex i produktnamnet. Reaktionerna på 

kollektionen har varit såväl positiva som negativa. Vissa menade att Zara gjorde ett 

positivt inlägg för icke-binära personer och icke-binärt mode, medan andra menade 

kollektionen bestådd av maskulint kodade plagg.144 Huruvida kollektionen är ett 

återkommande inslag i Zaras klädlinjer står i skrivande stund inte klart. 

  

																																																								
141 Regell, 2013. 
142 Weekday, 2014b 
143 Inditex. (2016). Our history. Hämtad: http://www.inditex.com/our_group/our_history (2016-04-08) 
144 Cherrington, R. (2016). Zara Releases 'Ungendered' Clothing To Mixed Response. Huffington Post. 
Hämtad: http://www.huffingtonpost.co.uk/2016/03/07/zara-ungendered-clothing-line_n_9397692.html 
(2016-04-08). 
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