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Abstract 

The objective of this dissertation, "Dress for Success" - A survey of the femininity creations 

linked to power dressing in the fashion magazine Vogue, is to analyze and compare John T 

Molloy´s manual about power dressing to how the concept is represented in 3 different 

editorials in the fashion magazine Vogue. The analytical method that has been used are a 

semiotic analysis and intermediality. The theoretical perspectives of the thesis are 

performativity theory, staging of women in visual communication, fashion magazines as a 

legitimizer of fashion and fashion seen as a cultural object connected to femininity. The 

thesis problematizes that women in images are often portrayed as objects. The study 

emphasizes that fashion journalism and fashion images are working together to make a 

stronger message of the representation. The result shows that the Vogue constructs a more 

feminine and sexualized representation compared to Molloy´s version. In addition, the 

photographers and editor in chief – the creators of the representations, are not so critical 

towards which kind of representation they are producing. 
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1 Introduktion 

I stort permanentat hår, iklädd kostym och med sneakers på fötterna är en kvinnlig 

sekreterare på väg med färjan från Staten Island till Manhattan. I handväskan har hon ett par 

klackar som är redo att placeras på hennes fötter så snart hon har nått kontorsstolen på 

investmentbanken på Wall Street som hon kallar sin arbetsplats. Skådespelaren Melanie 

Griffith porträtterar i filmen “Working Girl” (1988) sin karaktärs förändring från en 

sekreterare till en framgångsrik karriärkvinna.1 En förändring som inte bara sker yrkesmässigt 

utan förstärks även av de visuella koder hon lånar för att klä sig för att få ingå på en 

mansdominerad arbetsmarknad. Det vill säga power dressing. Cambridge Dictionary 

definierar power dressing som “a style of dressing in which business people wear formal 

clothes to make them seem powerful”.2 

 

Joanne Entwistle, lektor i kultur och kreativa industrier vid King’s College, ger power 

dressing som exempel för att förklara förhållandet till den sexualiserade kvinnokroppen. Hon 

tar avstamp i John T Molloys manual Woman’s Dress for Success från år 1977, som handlade 

om hur kvinnor skulle använda power dressing för att nå karriärmässig framgång på en 

arbetsmarknad dominerad av män. Entwistle beskriver hur Molloy med sin manual om power 

dressing beskriver hur kvinnor kan ta kontroll över sina kroppar och sin självrepresentation 

samt övermanna den manliga blicken genom att klä sig på ett visst sätt, som bl a innefattade 

att klä av sig en del av sin femininitet och istället låna element från den manliga garderoben 

som kostymen.3 Jag vill med denna uppsats utforska hur ett begrepp som handlar om att klä 

sig för karriärmässig framgång i yrkeslivet representeras i visuell kommunikation i 

modemagasinet Vogue. Ämnesvalet för min uppsats bygger på mitt intresse för mode, genus 

och femininitet samt modemagasinens roll i modesystemet. Kvinnor framställs ofta på ett 

objektifierande sätt i visuell kommunikation, jag vill därför undersöka hur kvinnor framställs 

i kombination med ett fenomen som i verkliga livet handlar om att ta kontroll över sin 

självrepresentation och inte bli objektifierad. Jag har valt att studera 3 olika modebilder från 3 

olika redaktionella arbeten för att undersöka hur Vogue framställer representationen av av en 

                                                 
1 Working Girl (1988), regisserad av Mike Nichols, handlar om en sekreterare som får en affärsidé stulen av sin 

chef vilket leder till att hon låtsas vara sin chef för att stjäla tillbaka den. 

https://www.imdb.com/title/tt0096463/?ref_=nv_sr_1  
2 Cambridge Dictionary (2018) Hämtad från: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/power-

dressing (2018-05-07) 
3 Entwistle, J. (2000). The Fashioned Body. Cambridge: Polity Press, s. 188-189. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/style
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dressing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/business
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wear
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/formal
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/clothes
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/seem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/powerful
https://www.imdb.com/title/tt0096463/?ref_=nv_sr_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/power-dressing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/power-dressing
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karriärkvinna4 med hjälp av power dressing och hur detta yttrar sig i modebild och 

journalistik och hur dessa samspelar för att skapa en representation tillsammans.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ur ett modevetenskapligt perspektiv undersöka hur begreppet 

power dressing konstruerar en representation av en karriärkvinna samt hur detta framställs 

och representeras i modemedia med fokus på magasinet Vogue. Jag kommer att studera 3 

olika redaktionella arbeten som finns under tidsperioden från 1980-talet när begreppet power 

dressing slog igenom till nutid. Jag utgår från John T Molloys manual om power dressing, 

som Entwistle beskriver, samt definitionen från Cambridge Dictionary för att förstå 

begreppet. Eftersom att power dressing handlar om hur kvinnor lånar visuella koder som är 

starkt förknippade med den manliga garderoben öppnar fenomenet upp för frågor kring 

sexualiserade plagg. Genom att applicera teorier om femininitet och maskulinitet som 

konstruktion vill jag belysa problematiken med att se genus och kön som något binärt och 

ifrågasätta vilken typ av iscensättningen av kvinnor i visuell kommunikation som sker.  

 

Mitt valda material att studera öppnar upp för frågeställningarna: Hur representeras 

konstrueringen av en karriärkvinna med hjälp av power dressing i förhållande till John T 

Molloys manual i 3 olika bilder från 3 olika redaktionella arbeten i Vogue? och Vilken syn på 

femininitet i förhållande till power dressing avspeglas i dessa redaktionella arbeten? Med 

tanke på tidsaspekten i bilderna så öppnar det även upp för frågeställningen Hur har 

framställning av power dressing förändrats i dessa editorials, från 80-talet till nutid? och 

även “vilken roll spelar aktörer bakom bilden som fotografer och moderedaktörer för Vogue 

för representationen?” 

 

1.2 Avgränsningar och Material 

Det empiriska material som ligger till grund för min studie är 3 bilder och deras tillhörande 

bildtexter från 3 olika redaktionella arbeten publicerade i amerikanska Vogue. Jag har valt att 

avgränsa mig till att undersöka hur power dressing framställs i modemagasinet Vogue 

eftersom att det känns relevant för min studie när Vogue som en legitim och inflytelserik röst 

kan sprida begreppet och påverka dess representation i modesystemet. Den första bilden från 

                                                 
4 Karriärkvinna syftar i det här fallet på en kvinna som vill nå framgång i sin arbetskarriär på en arbetsmarknad 

dominerad av män, t ex kontorsmiljöer kopplade till ekonomi.  
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de redaktionella arbetena är från “Fashion: Power Dressing” publicerad i oktober 19855, den 

andra från “Fashion: Full Power” publicerad i augusti 19976 och den tredje från “Working 9 

to 5...inside the Vogue office” publicerad i september 2017.7 Alla bilder visar kvinnor iklädda 

kostym-liknande plagg i en arbetsmiljö samt har orden power eller career med i bildtexterna. 

För att förstå fenomenet power dressing väljer jag att avgränsa mig mellan tidsperioden 1980-

tal till nutid eftersom att begreppet myntades under denna tid.  

 

Med orsak av uppsatsen tidsram samt uppsatsens omfång väljer jag att utelämna 

vithetsbegreppet samt diskussionen om ideal kring vilka kroppar som får synas i modemedia. 

Genom att använda sökord som ”power dressing” och ”career” i Vogues arkiv valde jag dessa 

3 bilder eftersom att dessa lämpar sig bäst för det jag vill undersöka. Eftersom att de alla 

uppfyllde kriterierna på sökorden och passade till tidsperioden jag ville förhålla mig till. 

Antalet bilder har anpassats efter uppsatsens omfång och jag är medveten om att mitt urval av 

material inte heller kan spegla helheten av sina respektive samtider eftersom att tusentals 

representationer och modebilder har producerats under denna tid samt att magasinet de har 

publicerats i ämnar att följa en viss stil. De teorier och perspektiv jag analyserar bilderna från 

kommer även att påverka mitt resultat, vilket bidrar till att jag kommer betona vissa aspekter i 

min analys.   

1.3 Metod 

Eugenie Shinkle, docent i media och design vid University of Westminister, lyfter 

litteraturforskaren Roland Barthes semiotiska bildanalys som en vanligt förekommande 

metod för att analysera modebilder, i Fashion as Photograph: Viewing and Reviewing 

Images of Fashion (2008). Shinkle menar dock att sedan Barthes gav ut Système de la mode 

(1967) har definitionen av en modebild förändrats.8 Det finns ingen klassisk genre om vad en 

modebild är utan den kan utmärkas av olika stilar samt aspekten om att dess syfte som reklam 

                                                 
5 Vogue Archive “Fashion: Power Dressing” Vogue; New York Vol. 175, Iss. 10,  (Oct 1, 1985) Hämtad från:  

https://search-proquest-

com.ludwig.lub.lu.se/vogue/docview/904350385/F4FDD36AE7E148A0PQ/2?accountid=12187 (2018-04-16) 
6 Vogue Archive “Fashion: Full Power” Blass, Bill. Vogue; New York Vol. 187, Iss. 8,  (Aug 1, 1997) Hämtad 

från: https://search-proquest-

com.ludwig.lub.lu.se/vogue/docview/904344905/7B97010B6ABC4CDAPQ/1?accountid=12187 ( 2018-04-16) 
7 Vogue “Working 9 to 5….inside the Vogue office” Vogue; New York (Sep 25, 2017) Hämtad från: 

https://www.vogue.com/projects/13537055/9-to-5-new-york-fashion-week-spring-2018-ready-to-wear-calvin-

klein-helmut-lang/ (2018-04-16) 
8 Shinkle, E. (2008). Fashion as Photograph: Viewing and Reviewing Images of Fashion.  I. B. Tauris & 

Company, Limited, s. 3. 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=syst%C3%A8me+de+la+mode+barthes&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Vogue/$N/256207/PageImage/904350385/fulltext/F4FDD36AE7E148A0PQ/2?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/indexingvolumeissuelinkhandler/256207/Vogue/01985Y10Y01$23Oct+1,+1985$3b++Vol.+175+$2810$29/175/10?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/docview/904350385/F4FDD36AE7E148A0PQ/2?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/docview/904350385/F4FDD36AE7E148A0PQ/2?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/indexinglinkhandler/sng/au/Blass,+Bill/$N?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Vogue/$N/256207/PageImage/904344905/fulltext/7B97010B6ABC4CDAPQ/1?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/indexingvolumeissuelinkhandler/256207/Vogue/01997Y08Y01$23Aug+1,+1997$3b++Vol.+187+$288$29/187/8?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/docview/904344905/7B97010B6ABC4CDAPQ/1?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/docview/904344905/7B97010B6ABC4CDAPQ/1?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Vogue/$N/256207/PageImage/904350385/fulltext/F4FDD36AE7E148A0PQ/2?accountid=12187
https://www.vogue.com/projects/13537055/9-to-5-new-york-fashion-week-spring-2018-ready-to-wear-calvin-klein-helmut-lang/
https://www.vogue.com/projects/13537055/9-to-5-new-york-fashion-week-spring-2018-ready-to-wear-calvin-klein-helmut-lang/
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att uppmana till konsumtion. Delar av Barthes teori är fortfarande relevant men det finns 

ingen ultimat metod för att analysera modefotografier.9 Jag kommer att utgå från Barthes 

semiotiska bildanalys men komplettera med intermedialitet för att kunna analysera mitt 

material på ett mer djupgående sätt.  

1.3.1 Bildanalys 

Barthes förklarar semiotik som tecken som samspelar och skapar mening, i en semiotisk 

bildanalys analyseras bilden genom sina tecken. Barthes beskriver begreppen denotation och 

konnotation i Music, image, text (1977) för att beskriva hur en bild läses av. Denotationen av 

en bild visar de uppenbara tingen som har bestämts genom en kollektiv överenskommelse av 

samhället, t ex vilket tecken som är en kvinna eller klänning. Konnotationen berättar i sin tur 

bildens budskap, vilket är skiftande med tanke på vilken bakgrund åskådaren har.10 Jag tolkar 

bilden som en modestudent uppväxt i en västerländsk kultur som har kunskap om modets 

egna språk som är sammanlänkade med olika semiotiska fält som t ex idéen om formella 

kläder eller vad som klassas som minimalism. Jag delar därför enligt Barthes, som 

kulturteoretikern Stuart Hall beskriver i Representation (2013), en liknande konceptuella 

karta som folk inom modebranschen som också tolkar dessa tecken på samma vis.11 Jag 

kommer att använda Barthes begrepp denotation och konnotation för att göra en bildanalys 

och analysera de 3 redaktionella arbetena som symboliska produkter. Samt ha begreppet 

konceptuell karta i åtanke vid min tolkning av bilder för att se min position, men också för att 

kunna förstå hur människor som inte har samma kunskap om modesystemet kan tolka dessa 

bilder.  

1.3.2 Intermedialitet 

I Système de la Mode (1967) lyfter Barthes begreppen “image clothing” och “written 

clothing”. “Image clothing” definieras av kläder som är fotograferade eller illustrerade medan 

“written clothing” är samma produkt men istället uttryckt i text. Båda begreppen refererar till 

samma objekt men är strukturerade på olika sätt, ett semiotiskt och ett lingvistiskt och det är 

dessa som formar modets språk.12 Paul Jobling, lektor i visuella kulturer vid University of 

                                                 
9 Shinkle, 2008, s. 4. 

10 Barthes, R (1977) Music, image, text London: Fontana Press, s 17-19. 

11 Hall, S. (2013). Representation. second edition. London: Sage, s. 23. 
12 Barthes, R. (1967). Système de la Mode. Berkeley: Univ. of California Press.  



 

 

7 

Brighton, analyserar modebilder och modejournalistik i Fashion Spreads Word and Image in 

Fashion Photography since 1980 (1999). Han kritiserar hur Barthes inte kopplar ihop 

samspelet mellan text och bild (image och written clothing) utan enbart hur de verkar på egen 

hand.13 Jobling menar att det är viktigt att se hur dessa samspelar för att förstå hela kontexten 

i ett redaktionellt arbete i ett modemagasin.14 I texten “Medier i samspel” i Intermedialitet. 

Ord, bild och ton i samspel (2002) förklarar litteraturteoretikern Hans Lund begreppet 

intermedialitet som ett samspel mellan text och bild.15 I mitt valda material att analysera 

bidrar bildtexterna till konnotationen av bilderna och skapar en ytterligare dimension samt 

förstärker de redaktionella arbetenas budskap. Genom att kombinera Barthes och Joblings 

metoder, kommer en kvalitativa bildanalys ur ett intermedialiskt perspektiv att användas som 

metod. Jag kommer att fokusera på hur kvinnan/kvinnorna representeras i bilderna och hur 

iscensättningen och budskapet förstärks av samspelet mellan bilden och bildtexterna. 

1.4 Teori  

Uppsatsen teoretiska ramverk bygger på teorier om mode och femininitet ur genusperspektiv 

samt hur kvinnor framställs i visuell kultur och modemagasinens auktoritet i modesystemet. 

Teorin hjälper mig att placera min studie i historiska, sociala och kulturella sammanhang för 

att få en djupare förståelse. Fokuset riktas mot hur kläder används som hjälpmedel för att 

konstruera en sexualitet och hur den sedan representeras i visuell kommunikation. 

 

1.4.1 Performativitetsteori  

Genusforskaren Judith Butler förklarar sitt synsätt på genus och kön i sitt verk Gender 

Trouble (1999). Enligt Butlers performativitetsteori är genus och könsroller något 

performativt som är konstruerat efter samhällets förväntningar. Det betyder att en person föds 

utan genus men genom imitation av vad som anses vara maskulint eller feminint skapas en 

sexuell identitet.16 Det vill säga, föds du t ex som kvinna förväntas du enligt sociala och 

kulturella normer att bete dig feminint och klä dig i feminint kodade plagg och attribut. 

Butlers performativitetsteori innefattar även tvåkönsnormen som förklaras genom teorin om 

                                                 
13 Jobling, P. (1999). Fashion Spreads Word and Image in Fashion Photography since 1980, Berg Publisher: 

Oxford & New York.  
14 Jobling, 1999, s. 72-73. 
15 Lund, H. (2002). “Medier i samspel”, i Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. (red. Hans Lund), 

Studentlitteratur: Lund. 
16 Butler, J. (1999). Gender Trouble, Routledge: New York. S. 172-173. 
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heteronormativitet. Det manliga könet och det kvinnliga könet ska vara varandras motsatser 

och lätta att urskilja från varandra därav finns det sociala och kulturella förståelser om vad 

som anses vara maskulint och feminint. Dessa skillnader ger sig uttryck både genom beteende 

samt kropp och utseende. Deras olikheter ska skapa sexuellt begär mot varandra och när en 

heterosexuell identitet är normen utesluter det andra sexuella identiteter som t ex queer, som 

uppfattas som avvikande och något “onaturligt”.17 När performativitetsteorin menar att kön 

och genus skapas efter samhällets förväntningar är också deras uttryck föränderliga beroende 

på tid och samhälle. Jag kan tolka det som att kvinnorna i mitt empiriska material är 

framställda efter de heteronormativa föreställningarna kring femininitet och 

ifrågasätta/undersöka detta i min analys.  

1.4.2 Modemagasin - legitimerar mode  

Modeteoritikern och sociologen Yuniya Kawamura redogör kring modesystemets 

uppbyggnad i sitt verk Modeologi (2010). Hon använder begreppet “modets väktare” när hon 

talar om redaktörer för modemagasin, då hon menar att de har makten att lyfta designers 

genom att publicera deras namn i skrift och produkter i bild i sitt magasin. Magasinen når 

sedan ut till läsare som är potentiella konsumenter.18 Redaktörerna har på så vis makt över 

märkets status men de har också makt över vilket mode som legitimeras genom att välja vilka 

produkter och designers som ska publiceras och lyftas fram.19 Denna teori blir relevant för 

min analys när det betyder att Vogues definition och representation av kvinnor kopplat till 

power dressing blir ett mode som legitimeras och sprids i modesystemet.  

 

1.4.3 Iscensättning av kvinnor på bild  

Sociologerna Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds teori om hur kvinnor framställs i bild i 

som de förklarar i Möten med bilder: att tolka visuella uttryck (2012). Eriksson och Göthlund 

menar att män och kvinnor framställs i bild efter vad som är normen för deras roller i det 

patriarkala samhället, det vill säga det som är heteronormativt.20 Män kopplas oftast samman 

med att vara den överordnade och mer aktiva medan kvinnor framställs som passiva erotiska 

                                                 
17 Bulter, 1999, s. 85-86, 197, 217. 
18 Kawamura, Y. (2011). Modeologi: introduktion till modevetenskap. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 

s. 129-130. 
19 Kawamura (2011). s. 125-127. 
20 Eriksson, Y och Göthlund, A. (2012). Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund. 
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objekt, till för visuell njutning. Detta bidrar till kvinnan och femininitet anses sexualiserat.21  

Göthlund och Eriksson menar att av denna anledning används ofta kvinnokroppen i reklam 

och marknadsföring för produkter.22  

 

Eriksson och Göthlunds beskriver begreppet “the male gaze”, myntat av filmteoretikern 

Laura Mulvey. “The male gaze” syftar på hur kvinnor framställs på ett fientligt sätt i visuell 

kommunikation och konst där de är till för att som objekt behaga mannens blick. Detta är 

något som är djupt rotat i patriarkatet och fortsätter att reproduceras i bilder, filmer och 

reklam. Kvinnor framställs som passiva underordnade objekt till för att beskådas medan män 

lyfts fram som överordnade.23 Blicken fungerar på så sätt som ett verktyg för att konstruera 

maktförhållanden i bilden. Det är dock inte enbart män som ser på kvinnor enligt den manliga 

blicken utan även andra genustillhörigheter och även kvinnor betraktar sig själva genom den 

manliga blicken. Dessa blickar är rotade i det västerländska heteronormativa samhället och 

bidrar till att även om det är kvinnor som ligger bakom produktionen av en bild så kan det 

manliga blicken konstrueras i bilden, eftersom att det är det normativa och stereotypiska 

sättet att porträttera kvinnor på i visuell kommunikation. Kulturhistorikern Reina Lewis 

menar att en “lesbian gaze” existerar och beskriver begreppet i Outlooks: Lesbian and Gay 

Sexualities and Visual Culture (1996). Lewis menar att genom denna blick finns ett dubbelt 

begär då kvinnor dels ser på bilden narcissistisk genom att vilja vara kvinnan i bilden, men 

också objektifierande genom att vilja ha kvinnan i bilden som genom den blicken blir ett 

objekt.24  

 

1.4.5 Mode kopplat till femininitet 

Joanne Entwistle beskriver i The Fashioned Body (2000) hur modet är kopplat till 

femininitet.25 Detta grundar sig i den manliga avsägelsen26 av modet som skedde i samband 

med den industriella revolutionen under mitten av 1800-talet. Med orsak i urbaniseringen och 

en ny livsstil i att vistas på stadens gator förändrades klädedräkten till något mer praktiskt 

som skräddade kostymer i mörka färger för männen inspirerad av det som tidigare ansetts 

som sport/ridkläder. Män och kvinnor skulle nu tolkas som varandras motpoler. Den 

                                                 
21 Eriksson och Göthlund, 2012, s. 106. 
22 Eriksson och Göthlund, 2012, s. 139. 
23 Eriksson och Göthlund, 2012, s. 66. 
24 Lewis, R. (1996), Outlooks: Lesbian and Gay Sexualities and Visual Culture. Routledge: London. s. 181. 
25 Entwistle, 2000, s. 142. 
26 Viktigt att belysa att detta är en teori att förhålla sig till, Kulturhistorikern Christopher Breward menar t ex att 

den manliga avsägelsen inte existerat.  
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kvinnliga klädedräkten fortsatte dock att vara exhibitionistisk och hjälpte till att skapa dessa 

skillnader mellan könen.27 Entwistle menar att denna könsuppdelning dels handlar om erotik 

och att män och kvinnor skulle vara varandras motpoler. Kvinnoidealet blev en undergiven, 

bräcklig och vacker varelse. Kläder, mode och konsumtion kopplades till kvinnan och som 

kvinnans motpol skulle mannen inte bry sig om modet annat än för att se respektabel ut.28 

Männen behövde en klädedräkt som visade deras maskulinitet, som slutade i kostymen som 

uniform.29 Mannens kostym har därför i stort sätt sett likadan ut, med reservation för 

ändringar i passform, medans den kvinnliga klädedräkten inte bara har varit mer begränsad 

för kroppen att röra sig i utan har också genomgått större förändringar efter trender. Detta har 

lett till att kostymen ses som ett manligt kodat plagg. I den västerländska kulturen används 

kläder, smycken och smink som maktmedel för att förstärka kvinnors “sex appeal”. Denna 

attribut har ingenting att göra med naturlig femininitet men skapar faktumet att kvinnor ligger 

närmare sex och sexualitet än män. Kvinnokroppen är således sexualiserad och objektifierad i 

jämförelse med manskroppen. När kläder som är ett av de uppenbara medlen för att urskilja 

femininitet och maskulinitet, bidrar det till att kläder som är feminint kodade också anses som 

mer sexualiserade.30 I kapitlet Power Dressing and the Construction of the Career Woman i 

Buy This Book: Studies in Advertising and Consumption (1997) redogör även Entwistle för 

sina teorier kring den sexualiserade kvinnokroppen genom att diskutera hur kvinnor har 

använt Molloys manual i arbetslivet.31  

 

1.5 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten är uppdelad i 3 olika avsnitt. De behandlar tidigare forskning om 

modemagasin, modejournalistik och modebilder. 

 

1.5.1 Modemagasinens syfte 

I “To the ends of the earth: fashion and ethnicity in the Vogue fashion shoot” i Fashion 

Media, past and present (2013) beskriver kulturhistorikern Agnés Rocamora hur 

modemagasinens främsta funktion är att uppmana till konsumtion. Förutom att köpa ett 

magasin är en kostnad i sig så uppmanar även reklamannonser och redaktionella råd om vilka 

                                                 
27 Entwistle, 2000, s. 153.   
28 Entwistle, 2000, s. 145-146. 
29 Entwistle, 2000, s. 153. 
30 Entwistle, 2000, s. 186. 
31 Entwistle, J. (1997).  'Power Dressing and the Construction of the Career Woman' i Buy This Book: Studies in 

Advertising and Consumption. Routledge. 
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produkter som ska köpas.32 Antropologen Brian Moeran stärker detta argument i texten 

Fashion Magazines i Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion (2010) där han 

beskriver Vogue som ett “high-fashion” magasin som ger stylingtips till sina läsare. Moeran 

menar att Vogue talar om för kvinnor hur de ska gå tillväga för att skapa en viss 

representation av sig själv genom att konsumera kläder.33 

 

1.5.2 Modejournalistik 

Med Barthes som utgångspunkt beskriver kostymhistorikern Laird O’shea Borrelli hur ett 

särskilt språk/ton utnämner mode-journalistiken i sin artikel “Dressing Up and Talking about 

It: Fashion Writing in Vogue from 1968 to 1993” i Fashion Theory (2015). Även om de 3 

olika redaktörerna för amerikanska Vogue (Diana Vreeland, Grace Mirabella och Anna 

Wintour) som Borrelli lyfter i sin text, har olika smak, en egen röst samt olika sätt att uttrycka 

sig i skrift så anpassar de sig ändå efter en viss typ av skriftlig stil.34 Denna ton är personlig, 

refererar ofta till populärkultur och är skriven likt talspråk.35 Borrelli menar att mode-

journalistik är skrivet särskilt för kvinnor som delar ett intresse för mode och ofta uppfattar 

det som att redaktören talar till dem specifikt genom bildtexterna. Kulturhistorikern Anna 

König presenterar sin undersökning av modejournalistiken i brittiska Vogue i Glossy Words: 

An Analysis of Fashion Writing in British Vogue (2006). König menar också att denna 

särskilda ton finns i språket. Trots att det skriftliga språket i modejournalistik bidrar till 

förståelsen av modet och fyller därmed en viktig funktion så är modejournalistik inte särskilt 

kritiskt.36  König är influerad av Barthes och Systeme de la mode. Barthes argumenterar för 

att modejournalistikens ton och brist på kritik har att göra med ekonomi syftat på som 

Rocamora och Moeren även menar, att uppmana till konsumtion.37 

1.5.3 Modebilder 

I Fashion as Photograph: Viewing and Reviewing Images of Fashion (2008) lyfter Eugenie 

Shinkle hur modefotografier ofta kritiseras för att de inte representerar en sann världsbild av 

                                                 
32 Rocamora, A (2013). ‘TO THE ENDS OF THE EARTH’: FASHION AND ETHNICITY IN THE VOGUE 

FASHION SHOOT” i Fashion Media, past and present. Bloomsbury Academic. 
33 Moeran, B. (2010). Fashion Magazines i Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion. Bloomsbury 

Academic. 
34 Borrelli O’shea, L (2015). “Dressing Up and Talking about It: Fashion Writing in Vogue from 1968 to 1993” 

i Fashion Theory. Berg Publisher: London. s. 250. 
35 Borrelli, 2016, s. 257. 
36 König, A. (2006). Glossy Words: An Analysis of Fashion Writing in British 

Vogue, Fashion Theory, 10:1-2, 205-224, s 207.  
37 Barthes, 1967, s. xi. 
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politisk eller social betydelse. Istället upprätthåller de bilden av traditionella skönhetsideal.38 

Borrelli styrker denna uppfattning. Hon menar att modefotografi, både redaktionellt arbete 

och reklambilder är ett material som få mycket uppmärksamhet och analyseras av sociologer, 

feminister, historiker etc, men att slutsatsen oftast är negativ och bygger på kritik mot det 

stereotypiska framställandet av kvinnokroppen.39 Som motargument lyfter dock Shinkle hur 

modefotografier konstant leker med definitioner av sexualitet och könsroller till skillnad från 

annan typ av visuell kommunikation.40 Kulturhistorikern Anneke Smelik kopplar 

framställningen av kvinnor i modebilder till “the male gaze” i Thinking Through Fashion 

(2016). Smelik menar att modefotografier är en plats för ifrågasättande av de traditionella 

könsrollerna men trots detta så framställs ändå oftast kvinnor på konventionella sätt, där de 

innefattas av att vara objekt för den manliga blicken.41  

 

Paul Jobling som nämns i metoddelen har i sitt verk Fashion Spreads Word and Image in 

Fashion Photography since 1980 (1999) belyst alla dessa ämnen och hur de samspelar med 

varandra. Han har analyserat både på modebilder i Vogue och modejournalistik i överlag. 

Joblings lyfter även aktörer som fotografer och chefsredaktörer inom modesystemet, 

förhållande till modebilder och modejournalistik. Samt applicerar Butlers 

performativitetsteori i sina analyser.42 Genom min uppsats vill jag bidra till samma 

forskningsfältet som Joblings, om vilket ansvar aktörer bakom modejournalistik och 

modebilder har. Samt lyfta hur representationer i modebilder förstärks av det intermediala 

samspelet.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens analys är uppdelad i 3 kapitel som behandlar de redaktionella arbetena i 

kronologisk ordning med “Fashion: Power Dressing” från år 1985 som start. I varje kapitel 

sker en återkoppling till det föregående redaktionella arbetet för att jämföra dessa. Varje 

kapitel startar med en kortare denotativ beskrivning av bilden för att sedan väva in 

konnotationerna i kapitlets underrubriker. Bilden + tillhörande bildtext analyseras efter 

uppsatsen teoretiska ansats med fokus på femininitet i förhållande till genus och iscensättning 

i visuell kommunikation. Jag koncentrerar mig på intermedialiteten i modebild + 

                                                 
38 Shinkle, E. (2008). Fashion as Photograph: Viewing and Reviewing Images of Fashion. s. 12.  
39 Borrelli, 2015, s. 248. 
40 Shinkle, 2008, s. 56. 
41 Rocamora, A och Smelik, A. (2016). Thinking Through Fashion. I.B. Tauris. s. 55.  
42 Jobling, 1999, s. 94. 
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modejournalistik för att se hur de förstärker budskapet av sin representation och konstruering 

av power dressing i Vogue. I analysen vävs även aktörer som ligger bakom produktion av 

bilderna och journalistiken in för att undersöka vilken roll de har. Efter analysen följer en 

avslutande sammanfattande diskussion och slutsats samt vidare frågeställningar.    
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2 Analys 

2.1 “Fashion: Power Dressing” 

 

 
Bild 1.  Vogue; New York Vol. 175, Iss. 10,  (Oct 1, 1985) Foto: Helmut Newton 
 

Bilden iscensätter en kvinna som står på toppen av ett stenbrott. Hon har långt mörkt hår, är 

klädd i svarta strumpbyxor och svart kavaj och svart kjol med silverbroderier på. Hon bär 

höga klackar, en väska i silver och hennes ögon är dolda bakom ett par solglasögon. I bildens 

förgrund syns en man med ett arbetsverktyg i form av en borr i sin hand. Mannen bär mörka 

byxor, ett blått linne och hatt och hans ansikte är bortvänt från kameran med blicken riktad 

upp mot kvinnan. Under bilden står bildtexten:   

POWER DRESSING...A slightly futuristic, slightly out-of-this-world adventure, photographed by 

Helmut Newton. A different way of looking at fashion-as entertainment, as fantasy, as a provocative 

element. And men looking differently at women. Women at men. The women dressing to be 

noticed...and to gain the upper hand…43  

                                                 
43  Vogue; New York Vol. 175, Iss. 10,  (Oct 1, 1985), s. 509 

https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Vogue/$N/256207/PageImage/904350385/fulltext/F4FDD36AE7E148A0PQ/2?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/indexingvolumeissuelinkhandler/256207/Vogue/01985Y10Y01$23Oct+1,+1985$3b++Vol.+175+$2810$29/175/10?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Vogue/$N/256207/PageImage/904350385/fulltext/F4FDD36AE7E148A0PQ/2?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/indexingvolumeissuelinkhandler/256207/Vogue/01985Y10Y01$23Oct+1,+1985$3b++Vol.+175+$2810$29/175/10?accountid=12187
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2.1.1 En “provokativ” tolkning av power dressing 

Entwistle beskriver att uniformen för power dressing är baserad på John T Molloys manual 

Woman’s Dress for Success (1977), där han förklarar vilka plagg som ska användas för att 

skapa representationen av en karriärkvinna i en företagsmiljö. Skräddade plagg som kostym 

alternativt kavaj och kjol i neutrala färger som marinblått, svart och grått44 hör till uniformen, 

som är en feminiserad version av männens klädkod vid kontorsarbeten i branscher kopplade 

till politik eller ekonomi. Kvinnan på bilden uppfyller denna klädkod i form av färgen på 

kläderna samt att hon bär kavaj och kjol. Bildtexten “POWER DRESSING” samspelar med 

hennes kläder och konnoterar det till Molloys manual och att kvinnans syfte är att klä sig för 

karriärmässig framgång. Adderas tidsaspekten om att bilden publicerades 1985, 10 år efter att 

Molloys manual publicerades och det går att anta att begreppet har fått spridning under denna 

tid och uppenbarligen speglas i bilden. Entwistle beskriver hur John T Molloy med sin 

manual om power dressing menade att kvinnan skulle klä av sig sin femininitet och på så vis 

avsexualisera sig för att kunna kamouflera sig för att smälta in bland männen.45 Genom att ta 

kontroll över sin kropp och undvika den manliga blicken skulle kvinnor slippa att bli 

underminerad av män på arbetsplatsen när de inte längre sågs som objekt. Detta skulle i sin 

tur leda till auktoritet som behövdes för att kunna göra karriär. Vogue uppmanar till 

motsatsen i denna bild. Med bildtexten:  

POWER DRESSING...A slightly futuristic, slightly out-of-this-world adventure, photographed by 

Helmut Newton. A different way of looking at fashion-as entertainment, as fantasy, as a provocative 

element. And men looking differently at women. Women at men. The women dressing to be 

noticed...and to gain the upper hand…46  

 

 

anspelar intermedialiteten på att kvinnan i modebildens mål är att bli sedd. Hon är där för att 

provocera med sina kläder som hjälpmedel. Entwistle lyfter hur Molloy beskriver hur 

karriärkvinnan ska urskilja sig från kvinnliga sekreterare och deras uniform, då dessa ses som 

sexiga, genom att undvika attribut som kopplas till femininitet som mycket smink, långt hår 

och smycken.47 Kvinnan i bilden har både klackar, smycken och långt hår vilket ytterligare 

stärker bildtexten om att hon ska provocera eftersom att hon bär dessa feminina attributer och 

därmed inte avsexualiserar sig.  

 

                                                 
44 Entwistle, 1997, s. 311. 
45 Entwistle, 2000, s. 188. 
46  Vogue; New York Vol. 175, Iss. 10,  (Oct 1, 1985), s. 509 
47 Entwistle, 1997, s. 313. 

https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Vogue/$N/256207/PageImage/904350385/fulltext/F4FDD36AE7E148A0PQ/2?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/indexingvolumeissuelinkhandler/256207/Vogue/01985Y10Y01$23Oct+1,+1985$3b++Vol.+175+$2810$29/175/10?accountid=12187
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Reina Lewis beskriver modemagasin som en värld utan män grundat i tanken om att 

merparten av läsarna som konsumerar magasinen och producenterna bakom magasinen är 

kvinnor.48 Detta påverkar representationen av power dressing i Vogue genom att jag tolkar 

det som att det är fritt spelrum för kvinnan och hon behöver inte tänka på att kamouflera sig 

och klä av sig sin feminina attribut, hon kan nå dit hon vill ändå. En mer feminin version av 

power dressing kan därför existera i magasinet än i det verkliga livet. För att återgå till 

Melanie Griffiths karaktärs förändring i “Working Girl” som nämns i inledningen, så ändrar 

hon sin stil i takt med att hon når större framgång på arbetsplatsen, de feminina attributen 

som kopplas ihop med sekreterare byts ut mot kläder som stämmer överens med Molloys 

manual. När Molloy markerar denna urskiljning lyfter han även hur drag och attribut som 

anses vara feminina och kopplade till kvinnokroppen inte tas på lika stort allvar som 

maskulina eftersom att de behöver elimineras för att göra karriär. Molloys manual bygger 

dock på hur kvinnor ska använda power dressing i det verkliga livet, i Vogue visas 

representationerna. Shinkle menar att i Vogue iscensätts scenarion som inte alltid stämmer 

överens med verkligheten.49 Adderas aspekten om att Vogue är ett magasin för kvinnor som 

dessutom har som syfte att genom sina stylingtips i skrift och bild väcka begär och lusten att 

att skapa en viss representation av sig själv som Moeren menar50 ger det förståelsen att 

Vogue vill skapa ett så attraktivt och även romantiserat scenario som möjligt. Vilket de även 

har möjlighet till att göra eftersom att det är visuell kommunikation. Kvinnan kan därför 

framställas som feminin och vara provokativ ändå eftersom att de är upp till aktörerna bakom 

bilden att välja vilket scenario som ska skapas, som t ex fotografen. 

 

2.1.2 Fotografen bakom bilden - Helmut Newton 

Helmut Newton som är fotografen bakom bilden anses som en fotograf med provokativa 

erotiska bilder som ofta anspelade på homoerotik mellan kvinnor. Newton fotograferade även 

Modeskaparen Yves Saint Laurents kollektion “Le Smoking” år 1975 som ses som 

betydelsefull för det androgyna modet när kollektionen visade upp kvinnor i kostym eller 

närmare bestämt en feminiserad version av smokingen som kan ses som en föregångare till 

power dressing.51 I dessa bilder visas en androgyn modell i smoking, med hår som är 

vattenkammat bakåt. Bredvid står en naken kvinna och i vissa bilder kysser de varandra (se 

                                                 
48 Lewis, 1996, s. 179. 
49 Shinkle, 2008, s. 12. 
50 Moeran, 2010, s. 207–215. 
51 Breward, C. (2003). Fashion. Oxford University Press. s. 23. 
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appendix). Jobling beskriver hur Newtons bilder kritiserades av feminister för att som sin 

position som manlig fotograf uppfylla mäns fantasier genom att porträttera avklädda kvinnor. 

Jobling citerar Newton med orden “we did a lot of naughty things and had a lot of fun”.52 

Newton verkar därmed medveten om kritiken han har fått ta emot men väldigt lätt avfärda 

den.  

 

På 1970-talet fick kostymen genomslag på allvar bland kvinnor, konsthistorikern Christopher 

Breward förklarar i sitt verk Fashion (2003) hur denna spridning dels beror på Yves Saint 

Laurents kollektion “Le Smoking” (1966), som öppnade upp för ett mer androgynt mode.53 

För att återgå till hur Entwistle talar om det rådande samhällsklimatet under 1970 och 1980-

talet som en tid där den starka självständiga kvinnan skulle ta mer plats och lånade de visuella 

koder som kostymen står för som ett verktyg och power dressing blev ett begrepp.54 Entwistle 

menar att cross-dressing55, skapar en kris i det traditionella binära synsättet att se på kön som 

manligt eller kvinnligt som Butler beskriver. Anledningen är att det öppnar upp för idén om 

ett tredje kön när kvinnor klär sig i plagg som är maskulint kodade respektive män i plagg 

som är feminint kodade.56 Newton kan därför ses som en pionjär genom att ha iscensatt 

kvinnor på detta sätt och tillsammans med Yves Saint Laurent inte bara öppnat upp för ett 

nytt sätt att klä sig, utan även att vara normbrytande genom att han leker med könsroller och 

därmed förespråkar andra typer av sexualiteter. Även om inte denna bild är ett exempel på 

något av Newtons mest provokativa arbeten med avklädda kvinnor så avspeglas ändå han stil 

sig i denna bild genom att den går emot normen över hur kvinnor oftast framställs i bild 

genom pose och att kvinnan inte är ett objekt.  

 

2.1.3 The female gaze  

Eriksson och Göthlund menar att män oftast framställs som att de har kontroll över kvinnan i 

bild57 men i denna bild är det tvärtom. Filmteoretikern Zoe Dirse lyfter begreppet “female 

gaze” i “Gender in Cinematography: Female Gaze (Eye) behind the Camera” i Journal of 

Research in Gender Studies 3(1). Female gaze går emot Laura Mulveys begrepp male gaze, 

genom att kvinnan inte är objektifierad och till för att tillfredsställa den manliga blicken. 

                                                 
52 Jobling, 1999, s. 22. 
53 Breward, 2003, s. 45. 
54 Entwistle, 2000, s. 188. 
55 Cross-dressing innebär att klä sig i kläder som vanligtvis inte förknippas md ens kön.  
56 Entwistle, 2000, s. 176. 
57 Eriksson och Göthlund, 2012, s. 83. 



 

 

18 

Istället ses bilden ur kvinnans perspektiv.58 När kvinnan i bilden placeras ovanför mannen 

samt ser ned på honom går hon emot begreppet male gaze och istället blir det en female gaze. 

Genom konstrueringen av en annan blick i bilden, ändras makt-förhållandena till kvinnan 

som överordnad och mannen som underordnad. Vi kan anta att det är en sån här lek med 

könsroller i modebilder som Smelik syftar på59 och som går emot den heteronormativa 

synsättet som Göthlund och Eriksson menar att kvinnor generellt framställs på i bilder.60  

 

Konnotativt anser jag det dock som att mannen i bilden fortfarande porträtteras som aktiv och 

handlingskraftig med tanke på att han har en borr i sin hand och arbetskläder på sig. Jag 

tolkar det som att denna iscensättning om att mannens arbete i stenbrottet kräver styrka och 

att han arbetar med kroppen. Eriksson och Göthlund menar att mannen oftast iscensätts i 

bilder i positioner som visar deras styrka och detta är sammankopplat med maskulinitet. Män 

framställs även sällan i en utsatt position på samma sätt som kvinnor.61 Linnet som han bär 

exponerar även ett par muskulösa armar.  Entwistle menar att attribut som en muskulös kropp 

har blivit en del av det maskulina idealet.62 Enligt Butler så är det normer som gör att att 

dessa yttre drag upplevs som maskulina.63 Jag upplever det som svårt att bortse från det 

normativa sättet att framställa kvinnor och män i bild på när mannen och kvinnan dessutom 

är iscensatta i yttre attribut som är normativa för maskulint respektive feminint. Därför tolkar 

jag mannen som ett aktivt subjekt, trots att kvinnan ser ut att dominera honom. Jag 

konnoterar det även som att mannen känner ett sexuellt begär mot kvinnan eftersom att han 

har stannat upp i sitt arbete för att betrakta henne. Detta kombinerat med kvinnans feminina 

attribut som kjol och smycken. Kjolen är ett plagg som är feminint kodad i västvärlden och är 

främst buret av kvinnor. Enligt min konceptuella karta tolkar jag det som en feminin kvinna, i 

andra delar av världen blir dock kjol buret av både män och kvinnor och innehar därför inte 

samma feminina kodning.64  

 

                                                 
58 Dirse, Z. (2013). “Gender in Cinematography: Female Gaze (Eye) behind the Camera,” Journal of Research 

in Gender Studies 3(1): 15–29.  
59 Shinkle, 2008, s. 56. 
60 Eriksson och Göthlund, 2012, s. 106. 
61 Eriksson & Göthlund, 2012, s.73. 
62 Entwistle, 2000,  s. 124. 
63 Butler, 1999, s. 218. 
64 Entwistle, 2000, s. 144. 
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Heteronormativiteten som Butler menar om att kvinnan och mannen ska vara varandras 

motpoler existerar i bilden. Dessa kontraster mellan femininitet och maskulinitet, kvinnans 

feminina attribut och mannens maskulina blir problematiska eftersom att det reproducerar 

uppfattningen om att dessa egenskaper tillhör kvinnan respektive mannen.65 Jag anser därför 

inte att mannen ser på kvinnan på ett helt nytt sätt som bildtexten uppmanar till eftersom att 

det sexuella begäret fortfarande finns där, däremot kan han se henne på ett nytt sätt genom att 

hon är porträtterad på ett sätt som män vanligtvis framställs på. Entwistle menar även i sin 

teori om sexualitet i förhållande till kläder och kostymen som ett manligt kodat plagg i sin 

teori med uttalandet om ”For example, in mens dress, the male suit does not just accentuate 

male bodily features, but adds “masculinity” to the body”.66 Den teorin visar att kostymen har 

kvar sin position som manligt kodat plagg och legitimerar Butlers performativitetsteori om 

genus och kön som en konstruktion när män kan förstärka sin maskulinitet med hjälp av 

kläder.  

 

2.1.4 Feminiserad version 

Även om kvinnan i bilden är framställd i feminint kodade plagg som kjol och klackar (om än 

kostym-inspirerade) och hon tolkas som en kvinna så blir bilden även ett tecken som styrker 

Butlers performativitetsteori om hur kön och genus konstrueras, när kvinnan trots 

sexualiserad attribut är porträtterad på ett sätt som män vanligtvis gestaltas på gällande pose 

och efter blick. Detta öppnar dock upp för frågan om varför kvinnan har en feminiserad 

version av kostymen och Vogue inte väljer att löpa hela linan ut med en maskulin kostym, 

om de som bildtexten säger vill provocera. Bildtexten hade därför varit mer relevant om den 

hade varit till en av bilderna som Newton fotograferade till Saint Laurents “Le Smoking”. Så 

även om det sker en lek med könsroller visar bilden att åskådaren fortfarande behöver kunna 

skilja på könen. Vilket gör performativitetsteorin om att män och kvinnor måste vara 

varandras motsatser relevant igen. Även om bilden till viss del kan upplevas som mer 

provokativ och framställer kvinnan på ett icke-normativt sätt kan jag inte hålla med om att 

den provocerar så mycket som bildtexten säger att den gör. Bildtexten hjälper dock till att 

skapa en uppfattningen om att bilden ska provocera och att ett annorlunda iscensättning sker.  

Dock skulle jag vilja påpeka att den konceptuella kartan spelar in här och har betraktaren inte 

kunskap om Newtons bildstil som fotograf samt historia är bilden öppen för andra tolkningar. 

Detta är något som jag återkommer till i nästa kapitel.  

                                                 
65 Butler, 1999, s. 69. 
66 Entwistle, 2000, s. 141.   



 

 

20 

2.2 “Fashion: Full Power”  

 

Bild 2, “Fashion: Full Power” Blass, Bill. Vogue; New York Vol. 187, Iss. 8,  (Aug 1, 1997) Foto: Ellen von 

Unwerth 

 

Bilden visar en kvinna i förgrunden som talar i telefon medan hon håller handen för ena örat. 

Hon är klädd i svart och vit kritstrecksrandig kavaj och kjol med en svart transparent tröja 

under. Hon sitter inuti en limousin och i bakgrunden syns tre män. En man i svarta 

solglasögon skriker i hennes öra, den andra mannen som är helt klädd i svart trummar med ett 

par trumpinnar. Den tredje mannen som bär lila skjorta, sträcker ut sin hand för att lyfta upp 

något. På bildens högra sida står bildtexten “Fashion’s most grown-up suit is back. (Some 

will argue it never went away.) What’s new since the 80s? A sexier silhouette and skirts 

slashed to the thigh. Photographed by Ellen von Unwerth.” och i bildens vänstra hörn står 

bildtexten “Dealmaker, THIS PAGE: Shown here with the members from the Longpigs, 

Anna Sui’s puffed-sleeve jacket and thigh-high skirt add a sexy twist to the working 

wardrobe.” 

 

https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/indexinglinkhandler/sng/au/Blass,+Bill/$N?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Vogue/$N/256207/PageImage/904344905/fulltext/7B97010B6ABC4CDAPQ/1?accountid=12187
https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/indexingvolumeissuelinkhandler/256207/Vogue/01997Y08Y01$23Aug+1,+1997$3b++Vol.+187+$288$29/187/8?accountid=12187
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2.2.1 Modebibeln lyfter fram en ny representation av power dressing 

Med sitt första nummer publicerat år 1892 i USA är Vogue världens äldsta modemagasin. 

Magasinet ägs idag av medieförlaget Condé Nast och är även känt under smeknamnet 

“modebibeln”.67 Borrelli menar att Vogues moderedaktörers innehav av information från 

insidan av modeindustrin och hur det är deras röst som säger vad som ska bäras och vad 

läsaren bör köpa, skapar auktoritet i modesystemet.68 Vogue kan därför ses som en legitim 

och inflytelserik röst. Som ett modemagasin för kvinnor riktar sig Vogue mot en kvinnlig 

läsargrupp och produkterna är anpassade för kvinnor. Kawamura menar att vi lever i en 

kultur där människor har förmågan att tro att allt nytt är beundransvärt. Redaktionella arbeten 

är viktiga för modediffusionen. Hon kopplar detta till modemagasinens redaktörer och hur 

nya modeidéer är nyhetsmaterial. Genom ett erkännande från en moderedaktör som hon 

benämner som modets väktare kan en särskild stil eller produkt stegra i status och bli 

attraktiv.69 Med orden “Fashion’s most grown-up suit is back. (Some will argue it never went 

away.) What’s new since the 80s? A sexier silhouette and skirts slashed to the thigh. 

Photographed by Ellen von Unwerth.” menar bildtexten vi har att göra med en ny 

representation av power dressing som är sexigare än i bild 1 som publicerades år 1985. För 

att återgå till Entwistles teori om den manliga avsägelsen av modet tyder även detta på att det 

fortfarande finns en trendkänslighet i plagg kopplade till den kvinnliga garderoben. Så även 

om kostymen som manligt kodat plagg som sett relativt likadan ut genom åren, sker det större 

förändringar med den trendmässigt när den kommer in i den kvinnliga garderoben. 

 

2.2.2 Feminisering och sexualisering  

Likt exemplet på mannens muskulösa armar som ett tecken kopplat till maskulinitet i bild 1, 

menar Entwistle att vissa kroppsdelar upplevs som feminint kodade.70 Kvinnans slanka ben 

som är avlägsna på kroppsbehåring i denna bild är därför ett tecken jag tolkar till femininitet.  

Även sminket och de mer åtsittande kläderna. Kvinnans tröjan är dessutom transparent och 

visar en del av hennes bröst. Butler menar att dessa normativa och inlärda uppfattningar är 

det som jag gör att jag tolkar dessa tecken som kvinnliga.71 Detta gör att jag tolkar 

representation av karriärkvinnan och power dressing i denna bild som mer sexualiserad och 

                                                 
67 Condé Nast (2018) About Vogue. Hämtad från: https://www.condenast.ru/en/portfolio/magazines/vogue/ 

(2018-05-24) 
68 Borrelli, 2015, s. 249-251. 
69 Kawamura, 2011, s. 125. 
70 Entwistle, 2000, s. 173. 
71 Butler, 1999, s. 218. 

https://www.condenast.ru/en/portfolio/magazines/vogue/
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feminiserad tack vare den feminina attributen och en mer exponerad kropp. Det intermediala 

samspelet förstärker budskapet. Genom bildtexten “Dealmaker, THIS PAGE: Shown here 

with the members from the Longpigs, Anna Sui’s puffed-sleeve jacket and thigh-high skirt 

add a sexy twist to the working wardrobe.” uppmanar Vogue till hur det redaktionella arbetet 

andas “sexighet”. Representationen går tillbaka till att vara mer feminiserad och urskiljer sig 

ännu mer från Molloys manual i jämförelse med det redaktionella arbetet från 80-talet.  

 

2.2.3 Auktoritet men ändå underminerad  

Bildtexten anspelar dock fortfarande på att kvinnan är den som har makten med texten “full 

power” och att hon är ett aktivt subjekt genom att hon talar telefon och tar upp större delen av 

bilden. Intermedialiteten anspelar på att kvinnan är ansvarig över bandmedlemmarna med 

bildtexten, hennes kostym och hur hon talar i telefon medan Longpigs festar i bakgrunden. 

Detta gör att jag på en konnotativ-nivå tolkar det som att kvinnan är manager eller dylikt åt 

bandmedlemmarna. Eriksson och Göthlund menar att ansiktsuttryck och blick återspeglar en 

persons jag.72 Av kvinnans ansiktsuttryck att döma med hennes rynkade panna och hand som 

håller för örat, verkar hon besvärad av Longpigs-medlemmen som skriker något i hennes öra. 

Och istället för att utstråla den person som ska ha auktoritet i yrkeslivet ser hon ut att bli 

underminerad. Så även om kvinnan är klädd i uniformen för power dressing som ska vara en 

förutsättning för hennes framgång och bilden är iscensatt så att jag konnotativt skulle kunna 

tolka det som att hon är en kvinna som har nåt karriärmässig framgång så bidrar blicken till 

att så inte är fallet. Stämmer detta överens med Molloys uppmaning om att kvinnan måste klä 

av sig sin femininitet för att bli tagen på allvar och att kvinnan klädd i en roll med en mer 

maskulin kostym hade i iscensättningen inte gett uppfattningen om att kvinnan utsatts på 

samma sätt? Kan tyckas som ett argument löst ryckt ur sitt sammanhang men bilden uppfyller 

faktiskt den profetian.  

 

Även om 3 män visas i bilden sägs ingenting om deras kläder, genom att deras kläder inte 

nämns stärker bildtexten bilden av kvinnan som det aktiva subjektet i bilden och att fokus 

ligger på henne. Bilden är publicerad i ett modemagasin som är till för kvinnor och 

produkterna är anpassade för att väcka konsumtionsbegär hos kvinnor, men detta får mig 

ändå att tänka tillbaka på den manliga avsägelsen och mäns förhållande till mode. Entwistle 

                                                 
72 Eriksson och Göthlund, 2012, s. 67. 
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menar att under 1980-talet visade dock männen ett nytt intresse för mode och skönhet som 

utvecklades till en ny typ av manlighet.73 Det blir en intressant aspekt eftersom att kvinnor 

började bära kostym i större utsträckning och power dressing fick större framfart och samt att 

ett detta nya mode hade öppnat upp för androgynitet. Denna bild är fotograferad 1997, 12 år 

efter bild 1 men jag upplever inte att jag kan se denna nya manlighet eller androgynitet hos 

kvinnan. Iscensättningen bygger fortfarande på att män och kvinnor ska vara varandras 

motpoler. Kön och genus konstrueras som Butler menar, kvinnan är porträtterad som sexig 

och feminin. Som i föregående bild upplever jag inte heller männen som objektifierande och 

deras poser tyder på att de är aktiva. T ex genom bandmedlemmen som skriker i örat och den 

andre bandmedlemmen som trummar med sina trumpinnar. Även om många modeforskare 

hänvisar till att modebilder är en plats för lek av könsroller som Newton ges som exempel på 

i bild 1, så menar också som tidigare nämnt, många att kvinnor framställs som objekt. Detta 

leder oss till fotografen för denna bild.  

 

2.2.4 Fotografen bakom bilden - Ellen von Unwerth 

Paul Jobling beskriver fotografen Ellen von Unwerths arbeten som influerade av Newtons stil 

och menar att de båda framställer kvinnor på det normativa sättet som kvinnan som ett 

glamoröst och passivt objekt för manligt begär.74 Under våren 2018 har Fotografiska museet i 

Stockholm visat utställningen “Devotion! 30 Years of Photographing Women” där fotografier 

från Unwerths 30 år långa arbete i modebranschens ställts ut, där många av dem har 

publicerats i Vogue. Fotografiska lyfter fram det som att Unwerths bilder aldrig handlar om 

objektifiering av kvinnor utan att hon istället leker med stereotyper. Ellen kommenterar själv 

i samband med utställningen hur hon ser sig själv som en feministisk förkämpe men lyfter 

också hur mycket av hennes arbete anses som för provocerande idag än vad det gjorde förr.75  

 

2.2.5 The lesbian gaze  

Lewis ger Unwerth som ett exempel av de kvinnliga fotografer som producerar 

sensuella/erotiska bilder för kvinnor och har en lesbian gaze konstruerad som blick i bilden.76 

Eftersom att många av Unwerths arbeten har varit just för modemagasin där de är kvinnor 

                                                 
73 Entwistle, 2000, s. 174.  
74 Jobling, 1999, s. 120.  
75 Fotografiska (2018),  Ellen von Unwerth | Devotion! 30 Years of Photographing Women. Hämtad från: 

https://www.fotografiska.com/sto/nyheter/ellen-von-unwerth-devotion-30-years-photographing-women/ (2018-

05-13) 
76 Lewis, 1996, s. 181. 

https://www.fotografiska.com/sto/nyheter/ellen-von-unwerth-devotion-30-years-photographing-women/
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som tittar på bilderna menar Lewis att the male gaze inte är närvarande i denna bild utan 

istället blir det the lesbian gaze. Lewis menar även att modemagasin fungerar som 

homoerotik för alla kvinnor oavsett sexuell läggning eftersom att bilderna är publicerade i ett 

magasin för kvinnor.77 Kvinnor ser på bilden narcissistisk genom att vilja vara kvinnan i 

bilden men också objektifierande genom att vilja ha kvinnan i bilden som då blir ett objekt.78 

Lewis menar att modemagasinen är motsvarigheten till porrtidningar för män när detta dubbla 

begär existerar, eftersom att dessa börjar konsumeras i tidig ålder bland kvinnor och är under 

uppväxtens gång något som läses tillsammans.79 I jämförelse med bild 1 upplever jag att 

genom att tolka bilden genom the lesbian gaze blir det ett exempel på hur modebilder leker 

med könsroller som i bild 1. Samt att Unwerth även öppnar upp för andra sexuella läggningar 

än heterosexualitet när bilden är publicerad i ett modemagasin som är till för kvinnor. 

 

Jag förstår idéen om konstrueringen av en lesbian gaze i bilden och tycker att det låter rimligt 

i min positions som modestudent och med min konceptuella karta som gör att jag har 

kunskap om hur Unwerth vill leka med stereotyper och kan se det som att leker med klichén 

om en vacker kvinna i kostym som ska visa sin auktoritet över män. Men samtidigt anser jag 

att det finns en problematik eftersom att föreställningen om kvinnan som ett objekt är stark 

och det vanligaste sättet att framställa kvinnor på som Eriksson och Göthlund menar. Kvinnor 

kan fortfarande se på kvinnor genom the male gaze, det finns därför fortfarande en 

dubbelsidighet närvarande i bilden. Appliceras teorin om att kvinnor också kan se sig själva 

genom the male gaze och hur kvinnan visas och benämns som sexig genom intermedialiteten 

är det lätt att människor utan samma konceptuella karta eller förkunskap tolkar kvinnan som 

ett sexuellt objekt. Båda blickarna finns närvarande och konstruerade i bilden, men pga av 

normer är fortfarande the male gaze starkast.  

 

 

                                                 
77 Lewis, 1996, s. 178. 
78 Lewis, 1996, s. 181. 
79 Lewis, 1996, s. 178. 
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2.3 “Workin’ 9 to 5...inside the Vogue office” 

 

 

Bild 3, “Workin’ 9 to 5….inside the Vogue office” Vogue; New York (Sep 25, 2017) Foto: Kevin Hayden 

 

De 4 supermodellerna på modebilden bär oversize kavajer, klackar och badkläder i form av 

baddräkt och bikini. Alla modellerna har långa hårsvall och står med benen brett isär. 2 av 

modellerna står med armarna i sidorna, en lutar sin arm mot en fönsterkarm och den tredje 

kastar sitt långa hårsvall bakåt. Över bilden står bildtexten “Workin’ 9 to 5...inside the Vogue 

office! Watch what happens when a supermodel army wearing the best new spins on 

careerwear from New York Fashion Week, descends on World Trade Center.” 

 

2.3.1 Objektifiering slätas över med en referens till populärkultur 

Bildtexten: “Workin’ 9 to 5...inside the Vogue office! Watch what happens when a 

supermodel army wearing the best new spins on careerwear from New York Fashion Week, 

descends on World Trade Center.” uppfyller Borrellis slutsats från den tidigare forskningen 

om hur tonen i modejournalistik refererar till populärkultur80 med tanke på att “Working 9 to 

5” är en låt av Dolly Parton som skrevs som soundtrack till filmen 9 to 5.81 Låten används 

även i ett klipp som blev publicerat på Vogue.com i samband med det redaktionella arbetet.82 

                                                 
80 Borrelli, 2015, s. 257. 
81 9 to 5 är en amerikansk komedi från 1980 som handlar om hur 3 kvinnor hämnas på sin sexistiska chef 

https://www.imdb.com/title/tt0080319/?ref_=nv_sr_1  
82 Vogue “Workin’ 9 to 5: Inside the Vogue Office! ft. Kate Upton, Elsa Hosk, Joan Smalls & More” (2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=GhKmxtGTcCw (Hämtad: 2018-05-15) 

https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/vogue/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Vogue/$N/256207/PageImage/904350385/fulltext/F4FDD36AE7E148A0PQ/2?accountid=12187
https://www.imdb.com/title/tt0080319/?ref_=nv_sr_1
https://www.youtube.com/watch?v=GhKmxtGTcCw
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Det finns ingen intermedialitet i jämförelse med de tidigare 2 redaktionella arbetena som talar 

om att kvinnorna gör karriär på arbetsplatsen utan istället beskriver bildtexten att 

modellarméns syfte är att visa upp säsongens bästa kontorskläder. Vilket blir lustigt med 

tanke på att kontorskläder inte brukar inräkna badkläder i klädkoden. Representationen går 

helt ifrån Molloys ideal om inte för feminint och att inte visa för mycket hud eller vara för 

uppseendeväckande. Det som finns kvar av “power kostymen” är istället oversizeade kavajer. 

Representationen av power dressing och karriärkvinnan är istället avklädda kroppar och jag 

kan inte låta bli att konnotera till regissören Martin Scorseses film The Wolf of Wall Street 

(2013). Filmen bygger på börsmäklaren Jordan Belforts självbiografi om hans dekadenta 

livsstil. En stor del av filmens scener utspelar sig en liknande kontorsmiljö som i Vogues 

bild, dock sker handlingen under 80-talet. Hela filmen andas börsmäklare-kulturen på Wall 

Street och männen som arbetar på Wall Street inom den framställs som testereonfyllda 

macho-män som ofta anlitar prostituerad som kommer till kontoret och närvarar avklädda vid 

det stora antalet fester som förekommer. Dessa kvinnor framställs enbart som objekt och 

ingen ytterligare information visas om dem än deras exponerade kroppar.83 Med filmen i 

åtanke upplever jag det som en kliché när bildtexten talar om att modellerna ska visa upp de 

bästa kontorskläderna från New York Fashion Week och det är i form av en kavaj och 

badkläder på ett par modeller. Detta slätas över med modejournalistik som ger en glad och 

nostalgisk referens till sångerskan Dolly Partons välkända låt. “Sälj grej med tjej”-

mentaliteten känns omodern och väcker frågan varför vill Vogue framställa kvinnor på detta 

sätt? Vad hade hänt om modellerna hade varit iklädda mer kläder och porträtterade i dessa 

poser? Poser som visar att modellerna tar plats och med armarna i sidorna och bredbent är ett 

sätt män brukar framställas på i bild.84 Kvinnorna konstrueras dock till att bli sexualiserade 

objekt när kroppen exponeras mer och att alla har feminina attribut som långt hår och höga 

klackar.  

 

2.3.2 Produktion av modebilden 

Sociologen Patrik Aspers förklarar produktionsprocessen bakom en modebild i Fashion 

Photography publicerad i Berg Encyclopedia of world dress and fashion, West Europe av 

Lise Skov (2010). Bakom den slutgiltiga produkten finns ett samarbete mellan olika aktörer 

som en fotograf som fotograferar bilden, objektet är oftast en modell som bär kläderna. 

Kläderna har i sin tur blivit tillverkade av någon designer och syftet är att de ska bäras av 

                                                 
83 The Wolf of Wall Street (2013) https://www.imdb.com/title/tt0993846/?ref_=nv_sr_1  
84 Eriksson och Göthlund, 2012, s. 53. 

https://www.imdb.com/title/tt0993846/?ref_=nv_sr_1
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konsumenter. Bilden fotas sedan på en utvald plats där även stylister och hår och makeup-

artister finns på plats samt deras assistenter. Sedan går bilden i genom retuschering för att 

slutligen hamna i ett modemagasin där den läses av magasinets läsare.85 Det finns ett stort 

arbete bakom bilden och när alla dessa aktörer ligger bakom bilden ligger de också bakom 

konstruktionen av framställningen av karriärkvinnan i modemagasin. De för 

vidare/reproducerar bilden av konstruktionen. En tanke som slog mig under analysens gång 

var ifall Vogue vill visa att en karriärkvinna fortfarande kan få auktoritet trots den feminina 

attributen genom att iscensätta henne/dem på detta vis? Svaret på den frågan är nej, för hade 

de velat det hade de inte framställt kvinnorna på dessa konventionella sätt.  

 

Jobling citerar amerikanska Vogues chefredaktör Anna Wintours uttalande om hur du ej tittar 

i Vogue för att slå hål på bubblan utan för att skapa begär och sälja dessa. “You don’t look to 

Vogue to pop the bubble. It is not just there to create desire but to sell, sell, sell them.”86. Det 

stärker bilden av mode som något ytligt och magasinens funktion till att uppmana för 

konsumtion. Med det uttalandet bekräftar Wintour själv i sin position som chefsredaktör för 

tidningen hur Barthes teori om hur modejournalistikens språkliga stil och brist på kritik är 

kopplad till ekonomi.87 Att placera en bild i ett modemagasin och som även bildtexten talar 

om när den nämner vilken designer som modellen bär är i kommersiellt syfte. När kvinnorna 

framställs på detta heteronormativa sätt som sexuella objekt fortsätter de att reproducera en 

“sälj grej med tjej”-mentalitet. Kawamura menar också att även om moderedaktören har 

förmågan att avgöra om en produkter ska lyftas eller inte så kan de inte helt ignorera 

annonsörers krav eftersom att tidningar är beroende av annonsintäkterna. På så vis är 

representationen av power dressing i Vogue också beroende av vad designers skapar och 

vilka PR-byråer de har kontakt med.88 Även om Wintour i rollen som modets väktare kan 

vara “låst” av att förhålla sig till vissa produkter så kan hon tillsammans med fotograferna 

dock ändå påverka iscensättningen genom att välja efter vilken blick modellen i bilden ska 

iscensättas på.  

  

                                                 
85 Aspers, P (2010). “Fashion Photography” i BERG ENCYCLOPEDIA OF WORLD DRESS AND FASHION 

West Europe av Lise Skov https://www-bloomsburyfashioncentral-com.ludwig.lub.lu.se/products/berg-fashion-

library/encyclopedia/berg-encyclopedia-of-world-dress-and-fashion-west-europe/fashion-photography  
86 Jobling, 1999, s. 19. 
87 Barthes, 1967, s. xi. 
88 Kawamura, 2007, s. 130. 

https://www-bloomsburyfashioncentral-com.ludwig.lub.lu.se/products/berg-fashion-library/encyclopedia/berg-encyclopedia-of-world-dress-and-fashion-west-europe/fashion-photography
https://www-bloomsburyfashioncentral-com.ludwig.lub.lu.se/products/berg-fashion-library/encyclopedia/berg-encyclopedia-of-world-dress-and-fashion-west-europe/fashion-photography
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2.3.3 Från avsexualisering tillbaka till exponering  

När power dressing syfte är att avsexualisera kroppen enligt Molloys manual så gör Vogue 

den sexualiserad igen genom att klä av modellernas kroppar.89 Adderas tidsintervallen på 

bilderna om vi jämför bilden från 1985, till hur Vogue uttalar sig själv om att det ska bli 

sexigt igen 1997, till en avklädd representation 2017. Så blir slutsatsen att Vogues 

representation av power dressing har gått till att framställa kvinnorna på ett mer 

objektifierande sätt. Det kan upplevas som en grov generaliseringen eftersom att tusentals 

andra modebilder existerat under denna tid men i just dessa ser det ut som att 

representationerna har gått från att vilja visa kvinnan i en icke objektifierande situation till att 

successivt bli ett objekt, vilket upplevs som förvånande eftersom att idag bör vara en mer 

medveten tid när det dessutom har forskats mer om ämnet modejournalistik, modebilder samt 

hur kvinnor framställs i visuell kommunikation sedan 1980-talet. Och nya typer av 

maskulinitet och androgynitet har vuxit fram. Alla 3 bilderna går egentligen emot Molloys 

manual om uniformen för power dressing och visar en annan representation av begreppet i 

Vogue. Det enda som egentligen stämmer överens är färgkoden. Men i övrigt har modellerna 

både exponerade kroppar, smink och åtsittande plagg. De är feminina och sexualiserade, drag 

som Molloys manual menar ska undvikas. Idag känns samtidigt bilden från 1985 daterad med 

tillhörande bildtext som ger ett så “självklart” budskap, en kliché. Men egentligen är det den 

bilden som dessutom är den äldsta av de 3 som är närmast att inte framställa kvinnan som 

objektifierad och enligt den manliga blicken. Med tidsaspekten var power dressing mest 

provokativt i det verkliga livet under 1980-talet eftersom det var ett relativt nytt fenomen och 

representationen av bilden kan därför ses som mest provokativ. Entwistles teori om den 

manliga avsägelsen samt Entwistles teori om hur mode är ihopkopplat med femininitet stärks 

eftersom att i modebilderna från de 3 redaktionella arbetena i Vogue framställs kvinnorna 

som väldigt feminina. Dels genom exponerade kroppar men även attribut som långt hår och 

smink som nämns som feminina enligt Entwistle.  

 

Köning menar att modemagasin som Vogue inte kan vara världsförändrande dokument, men 

de har en roll i det dagliga kulturlivet. Med tanke på att orden förmedlar vår förståelse av 

mode kan en brist på språklig variation existera.90 Om mode verkligen är ett fordon för 

självuttryck, bör det inte återspeglas i det språk som används för att diskutera det? Hon menar 

                                                 
89 Entwistle, 2000, s. 188. 
90 König, 2006, s. 219. 
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även att tonen i modejournalistik har gått från att vara mer kritisk till mer homogen under de 

senaste 20 åren.91 Detta argument från den tidigare forskningen blir relevant eftersom att bild 

1 är den som är mest provokativ i sitt bildspråk. Och kan ses som en förklaring men inte en 

ursäkt till varför bild 3 känns minst som ett ställningstagande eller vill provocera på något 

sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 König, 2006, s. 220. 
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3. Avslutande diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att ur ett modevetenskapligt perspektiv undersöka hur begreppet 

power dressing konstruerar en representation av en karriärkvinna samt hur detta framställs 

och representeras i modemedia med fokus på magasinet Vogue. Frågeställningarna har utgått 

från att analysera iscensättningen och framställningen av femininitet i förhållande till John T 

Molloys version av power dressing i 3 redaktionella arbeten i modemagasinet Vogue. Samt 

hur dessa har förändrats i förhållande till tid. Jag har kopplat mitt material till teoribildningar 

om genus, femininitet och framställningen av kvinnor i visuell kommunikation. Uppsatsen är 

färgad av Judith Butlers performativitetsteori och fokus ligger på hur normen för vad som 

kopplas ihop med femininitet och heteronormativitet reproduceras i modebilder. Hur detta 

förhåller sig till begreppet och fenomenet power dressing öppnar upp för ett 

modevetenskapligt perspektiv. Vilken blick som konstrueras i skapandet av visuell 

kommunikation är en bidragande faktor till hur bildens iscensättning upplevs och vilken roll 

kvinnor får i modebilder. Det intermediala samspelet mellan text och bild förstärker det 

budskapet. I dessa redaktionella arbeten visas en mer feminiserad representation av power 

dressing som går emot den version John T Molloy beskriver ska gå till i sin manual. Molloy 

menar att kvinnan ska klä av sig sin femininitet för att på så vis avsexualisera och kunna göra 

karriär när hon inte längre blir objektifierad av män på arbetsplatsen. Butler menar att genus 

och kön skapas genom handling och repetition. När Vogue framställer kvinnan på dessa sätt 

dessutom över tid så reproducerar de bilden av hur femininitet i förhållande till power 

dressing uppfattas. Bilderna visar dessutom att femininitet är en konstruktion och att den 

skapas genom attribut som är feminint kodade. Bilderna visar även att representationen har 

blivit mer objektifierande med tiden om man jämför bilden från 1985 till bilden från 2017.  

 

Analysen stämmer överens med tidigare forskning om att modejournalistiken i Vogue inte 

har någon kritisk ton. Den tidigare forskningen pekar även på att modebilder leker med 

könsroller men också framställer kvinnor som objekt. Fotografernas och moderedaktörernas 

beslut om hur bilden ska iscensättas och vilken blick som konstrueras bidrar till vilken 

representation av power dressing som skapas. Detta är komplicerat eftersom att beroende på 

vilken konceptuell karta betraktaren har tolkas bilderna på olika sätt.  

 

Jag vill belysa problematiken som uppstår när aktörer bakom bilderna som fotograferna 

Helmut Newton och Ellen von Unwerth och Anna Wintour, chefsredaktören för Vogue där de 
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öppet men avfärdande pratat om kritik mot modebild + modejournalistik. Återgår vi till 

Newton och Unwerths avfärdande av kritik samt Wintours öppenhet kring Vogues syfte att 

sälja blir det problematiskt när Wintour som en av modets väktare i sin roll som redaktör för 

Vogue, så lätt kan säga ifrån sig ansvaret över att vara kritisk. Samma sak med Newton och 

Unwerth i sin roll som hyllade fotografer. Det spelar egentligen ingen roll vad dessa 

inflytelserika aktörer har för motiveringen till bilderna och det bakomliggande syftet. Det kan 

inte rättfärdigas när Göthlund och Erikssons teori om normen för framställningen av kvinnor 

i bild som objektifierade stämmer in. Den rådande klimatet i samhället enligt 

performativitetsteorin gör att människor fortfarande kommer att objektifiera kvinnan i bilden 

eftersom att det är det stereotypiska sättet att framställa kvinnor på. Möjligtvis personer där 

den konceptuella kartan bygger på kunskap om vem Unwerth och Newton är, dessa kan se på 

bilden med andra ögon och tolka den på ett annat sätt som gör att de håller med om att t ex 

Unwerths arbete är en del av en feministisk kamp.  

 

Med denna anledningen behöver iscensättningen av kvinnor i modebild bli mer kritisk men 

även modejournalistik i sin skriftliga stil. Eftersom att tonen i det bidrar till uppfattningen om 

bilden. De som har makten att legitimera mode bör därför ifrågasätta sig själva vad de är en 

del av och hur de reproducerar föreställningar. Wintours uttalande och att ha bekräftat denna 

brist på kritik efter min undersökning, visar att den tidigare forskningens hypotes om att 

Barthes teori om att modejournalistik drivs av ekonomi stämmer in. Detta kan ses som en 

anledning till bristen på kritiskt tänkande, för att aktörerna bokstavligen inte har råd att vara 

för normbrytande även om det kan belysas att de faktiskt leker med könsroller och makt-

konstruktioner i vissa fall. Även om Vogue inte kan vara världsförändrande kan det som ett 

kulturdokument bidra till att välja hur kvinnor ska representeras och i sin roll som världens 

största modemagasin sprida en icke objektifierande representation. Denna brist på kritiskt 

tänkande och lätthet att avsäga sig kritik visar uppenbarligen att det finns ett glapp som 

behöver täckas mellan kommers och kritik. Detta bekräftar även modevetenskapens relevans 

som ett ämne eftersom att uppmaningen till kritiskt tänkande har varit centralt under hela 

utbildningens gång.  
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3.1 Vidare frågeställning  

Uppsatsens frågeställningar har berört konstruktionen av femininitet i förhållande till ett 

plagg som är starkt förknippat med den manliga garderoben. Detta har kopplats till genus och 

de normativa sätt att iscensätta kvinnor på i bild. Ett mer omfattande arbete öppnar upp för 

vidare frågeställningar om andra sexualiserade plagg som varför det är mer tillåtande för 

kvinnor att bära kostym som är ett maskulint kodat plagg än för män att bära t ex kjol som är 

ett feminint kodat plagg. För att än en gång återgå till tidsspannet på bilderna och resultatet 

av att den äldsta bilden var den mest normbrytande väcker det ytterligare frågeställningar och 

diskussioner om det trots en mer medveten tid idag finns snävare spelrum pga större 

konkurrens bland magasin och nya medier som instagram och influencer-yrket. Varpå 

modejournalister behöver satsa på relativt säkra kort om än de samtidigt behöver stå ut. Det 

skulle även vara intressant att se vilket resultat som skulle fås genom att analysera hur ämnet 

framställs i niche-magasin och magasin som anses vara icke kommersiella för att jämföra och 

undersöka om hypotesen om att modejournalistik + modebild i magasin som drivs av 

ekonomisk vinning och pga detta framställer kvinnor på normativa sätt.  
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