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Inledning 

 

När den amerikanska fotografen Sally Manns bildserie Immediate Family publicerades första 

gången 1992 skapade de stor debatt runt om i USA, inte minst i konstvärlden. Fotografierna 

gav en ocensurerad bild av barndomen och innefattade bilder på bland annat blodiga näsor, 

nersmutsade barnkroppar och en nerkissad säng. Alla dessa porträtteringar skapade starka 

reaktioner och upprörda känslor hos en del betraktare, men det som verkligen retade upp 

åskådarna var det faktum att barnen var nakna på i princip alla bilder. Att modellerna för 

bilderna dessutom bestod av hennes tre egna barn gjorde inte saken bättre. Några gick så långt 

att de kallade det barnpornografi
1
 och kunde inte förstå varför Mann ville utsätta dem för 

omvärldens blickar och framställa sina barn på ett sådant sätt. Debatten formades kring den 

svåra frågan om vad som bör få kallas för konst och var gränsen går för hur man får framställa 

barn, samt hur mycket de förstår av vad de medverkar i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan vi började med den här uppsatsen hade vi den egna uppfattningen om att dessa bilder 

enbart var konstverk. Vi blev både förvånade och fascinerade över att läsa andra personers 

reaktioner på bilderna då många av dem var väldigt upprörda och hade en helt annan syn på 

dem än vad vi hade. Detta gjorde att vi blev intresserade av att undersöka vad i dessa bilder 

som kunde framkalla så olika känslor hos olika betraktare. 

                                                 
1
 Woodward, Richard B., The New York Times, “The Disturbing Photography of Sally Mann”  

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E0CE5D61E38F934A1575AC0A964958260&sec=&spon=&p

agewanted=1  publicerad 1992-09-27, hämtad 2008-11-12 

The Wet Bed, 1987 

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E0CE5D61E38F934A1575AC0A964958260&sec=&spon=&pagewanted=1
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E0CE5D61E38F934A1575AC0A964958260&sec=&spon=&pagewanted=1
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Syfte 

Vi har för syfte att undersöka hur barnen gestaltas i Manns bilder. Vi vill ta reda på vad i 

bilderna som kan tolkas som provocerande, genom att till exempel titta på bildernas motiv, 

känsla, teman samt personernas posering, blick och uttryck. Det som har diskuterats mest i 

debatten kring bilderna var våld och sexualisering och det är därför de perspektiv vi kommer 

att utgå från när vi undersöker dem. Detta tycker vi är intressant att undersöka därför att dessa 

bilder har skapat en stor kontrovers sen de publicerades och vi är nyfikna på vad det är som 

upprör vissa betraktare. 

 

Frågeställningar 
 

 På vilket sätt iscensätter Sally Mann de olika teman våld och sexualisering? 

 

 Vilka normer bryter hon mot i dessa bilder? 

 

 Vad är det i bilderna som kan ses som provocerande?  

 

 Vilken betydelse har barnens kön för vår tolkning av bilderna? 

 

 

 
 



 5 

Bakgrund 

Den amerikanska journalisten Richard B. Woodward besökte Manns utställning i Houk 

Friedman galleriet i New York när den invigdes i april 1992. Han besökte senare hennes hem 

där han spenderade tid tillsammans med henne och barnen och intervjuade dem om Manns 

bildserie Immediate Family och uppståndelsen kring den. Intervjuerna utgjorde grunden till 

hans artikel ”The Disturbing Photography of Sally Mann” som publicerades i The New York 

Times i slutet av september samma år
2
.  

 

I artikeln berättar Mann att hon varit mycket försiktig med urvalet och publiceringen av sina 

bilder. Barnen själva hade varit mycket bestämda med på vilket sätt de vill bli fotograferade 

på och inte, äldsta sonen Emmett ville till exempel inte publicera en bild där han har två 

strumpor på händerna och yngsta dottern Virginia ville inte ha med en bild där hon kissar. 

Enligt Mann hade hennes barn inga problem med att posera nakna på bilderna utan var 

mycket mer bekymrade över foton där de kunde uppfattas som töntiga. Barnen var ofta 

delaktiga i utformningen av fotografierna och äldsta dottern Jessie brukade till exempel 

markera olika platser där hon ville bli fotograferad eftersom hon visste ungefär vad hennes 

mamma tyckte om. Mann hade först inte tänkt publicera bilderna i Immediate Family förrän 

barnen hade blivit äldre och växt ur sina barnkroppar och fått mer distans till fotografierna. 

Till hennes förvåning blev alla barnen mycket upprörda och ville absolut att hon publicera 

dem nu. De förargades över att ingen hade frågat dem vad de ville. Mann och hennes man 

Larry skickade de två äldsta barnen, Emmett och Jessie som då var elva och nio år, till en 

psykolog där de kunde prata om hur de egentligen kände för bilderna och om de förstod 

innebörden av att offentliggöra dem. Efter att de kommit fram till att båda barnen kände sig 

både självsäkra och stolta över fotografierna samt införstådda i att de förmodligen skulle få 

både negativa och positiva reaktioner, valde tillslut Mann att ställa ut dem. Hon sökte dock 

råd hos en federal åklagare i Roanoke som varnade henne för att minst åtta av henne bilder i 

utställningen kunde bli föremål för åtal på grund av de federala lagar som kretsar kring 

barnpornografi.
3
 

 

Mann har flera gånger fått frågan om varför hon vill visa upp bilder på sina nakna barn, när 

hon vet att det finns pedofiler där ute som kommer att betrakta dem med en helt annan blick 

                                                 
2
 Woodward, (1992-09-27) 

3
 Ibid. 
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än vad hon själv gör. Varför vill hon utsätta dem för en sådan risk? Mann har först och främst 

motsatt sig till att hennes bilder skulle beskrivas som erotiska och fördrar det mindre laddade 

ordet ’sensuella’. Hon säger också att hon aldrig skulle tänka på sina barn i sexuell mening 

och vill inte heller att någon annan gör det eftersom hon anser sexualitet och barndom stå i 

motsats till varandra. Men hon har också sagt hennes värsta mardröm skulle vara att någon 

som sett bilderna skulle söka upp familjen och försöka lura till sig Jessie eller Virginia 

eftersom de kan uppfattas som lättillgängliga på fotografierna. Visst har hon tänkt på vilka 

konsekvenser bilderna kunde få för barnen och att de inte vet tillräckligt mycket om välden 

för att inse vilka faror som finns därute på samma sätt som hon själv gör.
4
 

 

Det är framförallt den påstådda sexualiseringen 

av barnen på fotografierna som stått i centrum 

för debatten, men som tidigare nämnts har även 

våldsinslagen i fotografierna blivit omdis-

kuterade. Flera av bilderna är rätt fram och 

ganska råa, som till exempel ”Emmett’s Bloody 

Nose, 1985” som visar den då 5-åriga Emmetts 

ansikte med blod runt näsa och mun. 

Framförallt är det de poserade bilderna som har 

väckt reaktioner. En bild av Virginia visar hennes 

nakna kropp insmord i sand och lera, och både omgivningen och poseringen ger intrycket av 

att hon hänger död i ett träd. Mann har blivit kritiserad för att behandla verkliga ämnen såsom 

självmord, barnmisshandel och fattigdom, på ett alldeles för sakligt och oproblematiskt sätt 

där hon inte ger en tydlig politisk ståndpunkt. Vad som är lek och skådespeleri för barnen 

uppfattas helt annorlunda av vuxenvärlden som har andra perspektiv och referensramar. En 

del betraktare har ibland känt sig lurade och tyckt att man har lekt med deras känslor när de 

fått reda på att en del bilder är iscensatta. Vissa ämnen är helt enkelt för svåra och bör inte 

bagatelliseras genom fiktion, menar somliga.
5
 

 

Flera av Manns fotografier är reproduktioner av andras porträtteringar. Till exempel 

återskapade hon Edward Westons fotografi från 1925 föreställande hans lille son Neil, genom 

att fotografera sin egen son Emmett på samma sätt, men med ett litet tillägg. Porträttet av Neil 

                                                 
4
 Woodward, (1992-09-27) 

5
 Ibid. 

The Terrible Picture 
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är redan i sig en reproduktion av historisk konst som ska få oss att associera till de vita 

grekiska bysterna från antiken. Manns fotografi av Emmett däremot förknippar vi med något 

helt annat. Vid en första blick på bilden får många intrycket av att pojkens mage och lår är 

insmort i blod, vilket ger en obehaglig känsla. Även utsnittet på bilden med barnets könsdelar 

tydligt centrerade gör bilden något misstänkt och olustig att titta på för somliga. Läser man 

sedan titel, ’Popsicle Drips, 1985’, som avslöjar att det förmodade blodet egentligen bara är  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glass, blir uppfattningen om bilden en helt annan.
6
 Att den ena är mörk och skrämmande och 

den andra oskyldig och lite lekfull, gör att en del betraktare upplever motstridiga känslor och 

förvirring. Det är just sådana bilder som gör betraktarna osäkra på vad Mann egentligen har 

för budskap med sina bilder. 

                                                 
6
 Anne Higonnet (1998) Pictures of Innocence – The History and Crisis of Ideal Childhood, London: Thames 

and Hudson, s. 134-137. 

Neil 

av Edward Weston, 1925 

Popsicle Drips, 1985 

av Sally Mann, 1985 
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Material & Urval 

 

Vårt material består av fotoboken Immediate Family med bilder av den amerikanska 

fotografen Sally Mann. Fotoboken innehåller 60 bilder av fotografens tre egna barn; Emmett, 

Jessie och Virginia, som är tagna mellan åren 1984-1991 och publicerades 1992. Mann 

började fotografera barnen när den äldsta sonen var fyra år, äldsta dottern var två år och den 

yngsta inte ännu var född. Fotografierna är svartvita och är tagna med en storbildskamera, de 

flesta av dem i familjens sommarhus i Virginia, USA. 

 

Boken innehåller bilder med olika sorters motiv; både spontana och poserade bilder med allt 

ifrån romantiserade, lekfulla och vackra motiv, till mycket mer mörka bilder med allvarliga 

teman. Vi har valt ut fem av de bilder som vi tycker är mest kontroversiella och utmärkande. 

När vi valde bilderna utgick vi ifrån våld- och sexualiseringsperspektiven som är de ämnen 

som vi valt att koncentrera oss på. I alla bilderna finns en motstridighet som vi tyckte skulle 

vara intressanta att undersöka. Ingen av dem är typiska bilder på barn vilket gör dem 

fascinerande och tänkvärda att betrakta. När vi gjorde vårt urval ville vi ha ungefär lika 

många bilder på alla barnen vilket resulterade i att vi valde två bilder av Emmett, en av Jessie 

och två av Virginia. Eftersom debatten om Manns fotografier handlat om att bilderna 

innehåller inslag av våld och sexualisering har vi valt bilder som vi tycker ger sådana 

antydningar. De bilder vi har valt är: 

 

Emmett: ”Popsicle Drips, 1985” och ”Emmett’s Bloody Nose, 1985” 

Jessie: ”Dirty Jessie, 1985”  

Virginia: ”Fallen Child, 1989” och ”Last Night, 1990”.  

 

Emmetts bilder valde vi därför att den ena bilden, ”Emmett’s Bloody Nose, 1985”, har inslag 

av eventuellt våld och den andra, ”Popsicle Drips, 1985”, därför att den skulle kunna tolkas ur 

ett sexuellt och ett våldsperspektiv. Jessies bild, ”Dirty Jessie, 1985”, har även den 

anspelningar från båda teman. Virginias bilder valde vi för att ”Fallen Child, 1989” har 

våldsinslag och ”Last Night, 1990” kan tolkas ur båda perspektiven. 
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Metod 

Semiotik  

När vi har analyserat fotografierna har vi använt oss av semiotik som betyder studiet av 

tecken och teckensystem.
7
 Det är enligt Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson och Gert Z 

Norström Ferdinand de Saussure som är skapare av semiotiken och från början var det endast 

till för studiet av språk och framförallt det talade språket. Senare har även denna metod 

kommit att utvecklats för att användas inom områden som bild, film, musik etc.
8
  

 

Enligt Simon Lindgren är ett tecken något som i en bild eller text kan tolkas och när flera 

tecken sätts samman skapas mening.
9
 Mening kan alltså inte skapas av enbart ett tecken, utan 

skapas av relationer till andra tecken som blir system. Dessa representationssystem är också 

viktiga att titta på när man använder semiotik som analysmetod.
10

 Ett tecken består av de två 

komponenterna uttryck och innehåll som är oskiljbara, de kan inte fungera utan varandra. 

Uttryck är det som vi kan uppleva med våra sinnen, till exempel det vi ser, hör eller känner. 

Innehåll är den betydelse som uttrycket har, hur det kan tolkas.
11

 

 

Lindgren tar upp tre grundläggande egenskaper som ett tecken har, vilka är:  

1. Tecken ger inte enbart en bild av världen utan är i sig själva en del av världen.  

2. Tecken skapar och förmedlar betydelser.  

3. Tecken är inte entydiga utan har många olika betydelser.
12

 

 

Enligt Gillian Rose tar Gillian Dyer upp att bilder är beroende av mänskliga tecken, då de 

sänder ut associationer till sin publik. Dyer har även en lista på sådana tecken som man kan 

titta efter när man analyserar en bild. Hennes teckenmetod gäller framförallt reklambilder men 

vi har applicerat den på våra bilder då vi anser att den kan hjälpa oss att upptäcka tecken som 

kan vara av betydelse för vår analys. De tecken från Dyers lista som vi har valt att titta efter är 

först och främst kroppsliga tecken så som ålder, kön, hår, kropp och utseende. En persons 

ålder kan till exempel bidra till om personen uppfattas som oskyldig eller vis och kön är 

                                                 
7
 Simon Lindgren (2005) Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Malmö: Liber, s. 61 

8
 Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson, Gert Z Nordström (2006)  Seendets språk – exempel från konst, reklam, 

nyhetsförmedling och semiotisk teori, s. 9-11 
9
 Lindgren, (2005) s. 62 

10
 Ibid, s. 71 

11
 Hansson, Karlsson & Z Nordström, (2006) s.9 

12
 Lindgren, (2005)  s. 63-64 
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viktigt då det är stor skillnad på hur manligt och kvinnligt gestaltas. Kvinnor gestaltas till 

exempel ofta som passiva och män som aktiva. Hår i en bild kan känneteckna skönhet eller 

narcissism och långt hår förknippas oftast med kvinnor. Hur personens kropp är kan också 

vara av betydelse då en smal kropp tolkas annorlunda än en tjock. Dessutom kanske det 

endast är en del av kroppen som syns i bild och då får det en annan betydelse än om hela 

kroppen hade visats. Personernas utseende är också viktigt att titta på då kvinnor och män, 

särskilt i reklambilder, gestaltas på ett stereotypt sätt.
 13

 

 

Rose skriver även att Dyer tar upp tecken som har med beteende att göra samt aktivitet. Det 

kan till exempel vara vilket ansiktsuttryck personen i bilden har, om den är glad, ledsen eller 

arg. Ögonkontakt är också viktigt att titta på, om blicken är undergiven, överordnad eller blyg 

och sedan även hur personen posar, om den står, ligger eller är aktiv på något sätt.
 
Om 

personen eller personerna i bilden rör varandra är också tecken som är av betydelse då det kan 

säga något om vem som är överordnad eller underordnad. 
14

 

 

Hansson, Karlsson och Z Nordström skriver att för att ett tecken ska kunna tolkas krävs det att 

det finns en kod. Om det inte finns en kod, finns det heller inga tecken och då finns det heller 

ingenting att tolka. Koder är de regler eller normer som finns i ett samhälle, till exempel hur 

man ska uppföra sig i en viss situation. Dessa koder kan även kallas för system eller Langue.
15

 

Langue används för att beskriva den sociala delen av språket, den delen som styrs av regler 

och konventioner.
16

 Det förutsätter grundläggande språkkunskaper och kan liknas vid ett 

kollektivt värdesystem, det kan inte påverkas eller ändras av enskilda människor. Detta 

språksystem är därför abstrakt och existerar endast virtuellt i människan. För att kunna bli 

förstådd gäller det att alla är införstådda i samma språksystem och därmed hänvisar till 

samma tecken och teckenkombinationer.
17

 Parole hör ihop med langue och i semiologin ställs 

ofta frågan om relationen mellan langue och parole, till exempel hur langue används för att 

producera parole.
18

 Parole är individuellt från person till person och handlar om hur 

människor använder sig av språket.
19

 

 

                                                 
13

 Gillian Rose (2001) Visual methodologies : an introduction to the interpretation of visual materials, London: 

Sage, s. 75 
14

 Ibid., s. 76 
15

 Hansson, Karlsson & Z Nordström, (2006) s. 16 
16

 Lindgren, (2005) s. 63 
17

 Hansson, Karlsson & Z Nordström, (2006) s. 17 
18

 Lindgren, (2005) s. 71 
19

 Hansson, Karlsson & Z Nordström, (2006) s. 17 
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I alla kulturer finns det så kallade myter, återkommande språkliga mönster, som styrs av dolda 

regelsystem. Dessa regelsystem är viktiga att hitta då man får en annan förståelse av bilden 

om man är medveten om dem. Myterna fungerar som språk, vi förstår inte meningen i myten 

om vi inte förstår mönstret. De är uppbyggda av tecken som genom att de kombineras på ett 

visst sätt får betydelse. Enligt Lindgren ansåg antropologen Lévi-Strauss att myter bygger på 

motsatser och att betydelser skapas då dessa motsatser utesluter varandra. Exempel på sådana 

är: man/kvinna, bra/dåligt, högt/lågt. Här fungerar samma princip som används till tecken, 

alltså om vi vet vad som är bra då vet vi också vad som är dåligt, de får betydelse i relation till 

varandra.
20

  

 

När man analyserar bilder börjar man vanligtvis med att beskriva det denotativa för att sedan 

gå in mer djupgående på det konnotativa. Då dessa två är beroende av varandra bör de göras i 

relation till varandra.
21

 En denotation betyder att vi talar om vad som bokstavligen finns i 

bilden utan att tolka den. Ett exempel på det är: Pojken till höger ser mer avslappnad ut, 

nästan uppgiven, men han har en fixerad blick som ger en känsla av stark närvaro. Det rinner 

blod från hans näsa ner över hans halvöppna mun, hakan och vid halsen på tröjan. Sedan har 

vi tittat efter bildens konnotativa betydelse, alltså hur vi kan tolka de denotativa tecknen som 

vi hittat. Då tittar vi efter den symboliska betydelsen som tecknen har och ett tecken har inte 

enbart en betydelse utan har ofta flera olika.
22

 Ett exempel på det är: Blodet i pojkens ansikte 

skulle kunna tolkas som ett tecken på våld och i kombination med hans avslappnade 

kroppshållning ger det intrycket av att han har blivit besegrad och har gett upp. En 

konnotation kan liknas vid en kulturell association vilket kan delas upp i två delar. Den ena 

handlar om att det konnotativa tecknet kan dra paralleller till ett kollektivt system, att vad den 

förknippas med beror på den kultur som den analyseras i. Den andra handlar om att eftersom 

kulturella associationer spelar in i hur tecknet tolkas, får även den enskilda personens 

tolkningar utrymme i analysen.
23

 

 

Rose tar även upp att när man väljer ut bilder till en semiotisk analys, väljer man de bilder 

som är av störst intresse för undersökningen.  Bilderna väljs alltså inte ut statistiskt då de inte 

                                                 
20

 Lindgren, (2005) s. 74-76 
21

 Hansson, Karlsson & Z Nordström, (2006) s. 28-29 
22

 Lindgren, (2005) s. 83-84 
23

 Hansson, Karlsson & Z Nordström, (2006) s. 28-29 
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behöver representera ett större antal bilder. Semiotik handlar om att fördjupa sig i ett fåtal 

bilder och på så sätt få mycket information om dessa.
24

 

Metoddiskussion 

 

När vi har använt oss av vår metod har vi börjat med att titta de denotativa tecknena som vi 

funnit i bilderna, exempelvis; ålder, kön, ansiktsuttryck, ögonkontakt, pose, kläder, hår, 

aktivitet/passivitet, beröring, personernas kommunikation till varandra, ljussättning, miljö 

samt bildens perspektiv, utsnitt och fokus. När vi har samlat alla dessa tecken har vi fått en 

bild av den känsla som förmedlas genom fotografiet.  

 

Sedan har vi tittat på tecknenas konnotativa betydelse, alltså hur de kan tolkas. Då har vi även 

tagit i beaktning huruvida vissa tecken kan ha mångsidiga tolkningar och i så fall hur de 

påverkar intrycket av bilden. De tolkningar som vi har gjort utgår från de koder och normer 

som finns i vårt samhälle, men tolkningen har naturligtvis påverkats av vårt eget ursprung då 

det vi studerar är vår egen kultur. Metoden semiotik är användbar på många sätt när bilder ska 

tolkas, men att det alltid finns en viss problematik då personen som tolkar bilden har en unik 

uppsättning av föreställningar och värderingar, vilket gör att tolkningar alltid blir subjektiva 

och aldrig allmängiltiga. Det går alltså inte att säga något sant eller obestridligt om en bild då 

den alltid är mångtydig. Tolkningarna har vi sedan analyserat utifrån våra teorier som vi har 

valt ut. Dessa teorier har även varit bra verktyg för att se bilderna på ett annat sätt och inte 

enbart utifrån våra egna perspektiv. 

 

 

                                                 
24
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Teoretiskt perspektiv & tidigare forskning 

 

Vi kommer i det här avsnittet att ta upp de teorier som vi kommer att använda oss av och tagit 

inspiration ifrån till analysen. Teoridelen består av fyra olika avsnitt som tar upp de olika 

teoretiska perspektiven. Först kommer Kajsa Widegrens text som diskuterar kring två mindre 

teorier av Iris Marion Young och Anja Hirdman, som handlar om kvinnans sätt att förhålla sig 

till sin kropp samt teorin om olika betraktningspositioner på bild. Efter det kommer vi 

redogöra för hur Anne Higonnet tar upp föreställningen om barndom och oskuldsfullhet. 

Därefter fördjupar vi oss i Laura Mulveys idé om tittandet som njutning, samt Judith Butlers 

teori om hur kön och identitet skapas. 

 

Pippi Examples – och den manliga blicken 

Det finns mycket tidigare forskning om sexualiserade bilder, framförallt inom reklam. En 

artikel som vi finner relevant för vår studie är ”Sexualiserade bilder av flickor. Pippi 

Examples och den manliga blicken” av Kajsa Widegren från tidningen Kvinnovetenskaplig 

Tidsskift publicerad 2004.
25

 

 

Artikeln är en analys av konstnären Palle Torssons film Pippi Examples från 2001. Filmen 

består av urklipp ur de olika Pippi Långstrumps-filmerna från 50-talet, där han har valt ut 

bilder som ”ur ett vuxet perspektiv” skulle kunna göra barnpornografiska antydningar. 

Bilderna innefattar bland annat barnkaraktären Annika som åker ner för ett trappräcke, Pippi 

som blir omfamnad av sin pappa och Pippi som sitter högt upp på en stege med benen brett 

isär medan två poliser står nedanför och tittar på henne. Filmen skapade stor uppmärksamhet 

och det skrevs i kvällstidningarna om upprörda känslor, inte minst från Pippi Långstrumps 

författarinna Astrid Lindgren själv. Det var många som reagerat på Torssons framställning av 

den älskade barnbokskaraktären och hur han genom att ta videosekvenserna av henne ur sin 

kontext skapat en helt annan mening runt henne.
26

 

 

Widegren har i sin analys valt ut fyra bilder som hon analyserar, först genom att beskriva 

bilderna ingående enligt den denotativa metoden, för att sedan titta på den utifrån olika 

teoretiska perspektiv. Hon använder ett flertal teorier i sin analys, bland annat Douglas 

Crimps lära om hur fetischistiska bilder kräver ett sammanhang för att få mening och Michel 

                                                 
25
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Foucaults teorier kring barns sexualitet och hur den kontrolleras av den vuxna omgivningen 

för att skydda barnet mot sin egen och andras sexualitet
27

. Tre andra teoretiker som hon tagit 

hjälp av som är av vikt för vår egen analys är Iris Marion Young, Laura Mulvey och Anja 

Hirdman. Mulveys teori kommer vi att ta upp senare under den teoretiska delen där vi ger en 

mer detaljerad beskrivning. De andra två teoretikerna kommer vi att redogöra för här nedan i 

kortare form.  

 

Young har skrivit i sin text ”Att kasta tjejkast” om hur flickor lär sig begränsa sin kropp och 

sina rörelser rent fysiskt i förhållande till rummet för att framstå som mer feminina. Flickor 

lär sig att behandla sin kropp som något ömtåligt som inte får skadas eller smutsas ner, vilket 

resulterar i att de inte använder sin fysiska förmåga till fullo.
28

 Widegren citerar Young i sin 

egen text där hon säger: ”Att öppna sin kropp i fri, aktiv och utåtriktad rörelse betyder för en 

kvinna att hon bjuder in den objektiverande blicken”.
29

 Hur en kvinna rör sig är alltså 

betydelsefullt för hur hon betraktas och uppfattas av omvärlden, något som hon är medveten 

om och anpassar sig efter. 

 

Widegren nämner också Hirdmans studie om pornografiska bilder där hon pratar om två olika 

betraktarpositioner hos den som avbildas; den voyeuristiska och den narcissistiska blicken. 

Den voyeuristiska blicken handlar om att personen på bilden är omedveten om eller låtsas 

vara omedveten om att den blir betraktad och har en bortvänd blick utan kontakt med sin 

åskådare. Den narcissistiska blicken däremot är vänd mot åskådaren och har till uppgift att 

fånga in och hålla kvar betraktarens intresse. Detta är en medveten, lockande och inbjudande 

blick som ska ge en känsla av direkt kontakt med åskådaren.
30

 

 

I Pippi Examples tar Widegren upp olika teorier om hur man kan betrakta bilder ur olika 

perspektiv - framförallt ett sexuellt perspektiv. I nästa avsnitt talar Anne Higonnet om hur 

bilder på barn är heliga för oss och hur vi gör allt för att skydda dem från alla andra tolkningar 

än oskuldfullhet.  

 

Idén om den oskyldiga barndomen 

Anne Higonnet skriver i sin bok Pictures of Innocence – The History and Crisis of Ideal 
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Childhood om hur barn har porträtterats genom tiderna, samt föreställningen om barndom och 

oskuldsfullhet. Hennes bok tar upp på vilket sätt barn har avbildats i relation till sin samtid 

och kultur, men också hur vår syn och uppfattning förändras beroende på vilken tid vi lever i 

och i vilket sammanhang bilden visas. En bild som är tagen för hundra år sedan kan till 

exempel tolkas på ett helt annat sätt idag, då vi har andra referensramar att utgå ifrån. 

Eftersom våra tolkningar är subjektiva och i relation till vår tid, vår bakgrund och kontext, gör 

att bilder lätt blir problematiska – inte minst bilder på barn. Higonnet menar att vi har skapat 

oss en föreställning om den rena, oskuldsfulla och idealiska barndomen och att bilder på barn 

under en längre tid har strävat efter att framhäva just dessa normer. Men i och med att våra 

tolkningsperspektiv hela tiden förändras är dessa ideal svåra att upprätthålla. Bilder är inte 

entydiga. Vad som uppfattas som rent och oskuldsfullt i ett sammanhang och i en viss 

tidsepok, har inte samma betydelse i en annan. Just eftersom barn och barndomen har blivit 

såpass heliga och värdefulla för oss, väcker det starka känslor när en bild strider mot dessa 

värderingar. De första meningarna i introduktionen av Higonnets bok summerar det hela på 

följande sätt: 

 

Pictures of children are at once the most common, the most sacred, and the most 

controversial images of our time. They guard the cherished ideal of childhood innocence, 

yet they contain within them the potential to undo that ideal.
31

  

 

Higonnet beskriver hur föreställningen om barndom förändrades betydligt under 

Upplysningen och att bilder på barn blev mer romantiserade. Barnets oskuldsfullhet ansågs 

vara en utmärkande egenskap framförallt för att barnets kropp på ett naturligt sätt var 

oskyldigt för vuxen sexualitet, men även för att dess sinne troddes vara rent och blankt32. 

 

Under den senaste tiden har mer och mer sexuella betydelser tillskrivits både gamla och nya 

bilder av barn. Detta både på grund av vad som finns på bilderna, men även i relation till hur 

vi betraktar dem idag. Higonnet menar att det inte har någon betydelse hur välgjord eller hur 

tydligt syftet med bilden är, tolkningen är oundviklig.  

 

Det är framförallt från det sena 70-talet och framåt som trenden att betrakta bilder ur ett mer 

sexuellt perspektiv har ökat, oavsett om det är konstfotografi eller reklamkampanjer. Nu finns 
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bilder av barn med sexuella inslag överallt; modefotografi, Disneyfilmer, ambitiös konst, 

skönhetstävlingar etc.33 

 

Higonnet menar att anledningen till att vi reagerar så starkt när vi ser oroväckande bilder av 

barn är för att vi inte bara kan se på bilden som något abstrakt, utan genast relaterar till 

verkliga företeelser med riktiga konsekvenser. Under det sena 1900-talet i västvärlden är det 

just bilder på barn som gör oss mest olustiga. Bilder som får oss att tänka att den kan 

provocera någon att göra ett barn illa, framför allt förgripa sig på ett barn, gör oss 

skräckslagna eftersom vi är väl medvetna om de smärtsamma följderna av ett sådant 

inträffande.  

 

För att dämpa denna rädsla och skydda barnen har man vidtagit omfattande åtgärder för att 

kontrollera bilder av barn. Det är framförallt lagarna kring barnpornografi som utgör det 

största skyddet när det gäller porträttering av barn. Lagarna är till för att skydda riktiga barn 

från riktiga övergrepp, men Higonnet menar att resultatet istället har blivit att man censurerar 

betraktarnas tolkning av bilder. Bilder får inte innehålla information som kan ge utrymme för 

tolkning av sexualisering av ett barn. Higonnet menar att eftersom bilder är just mångtydiga 

och tolkningar därmed är subjektiva, blir dessa lagar i vissa fall ett problem. Vem som helst 

som ser något sexuellt i en bild av ett barn kan göra så att den bedöms som barnpornografisk, 

vilket kan vara förödande för den som är ansvarig för bilden.  

 

Det är framförallt i USA som lagarna kring barnpornografi har haft en enorm utveckling de 

senaste decennierna. Från början var dessa lagar avsedda för fotografier som föreställer barn 

som blir utsatta för riktiga övergrepp. Men snart började dessa lagar även appliceras på bilder 

som antydde sexuella handlingar, oavsett om de var riktiga eller iscensatta. Efter det var det 

barns nakenhet som skulle granskas, alla bilder på nakna barn kunde ju möjligtvis uppfattas 

som sexuella. Därefter var det alla bilder av riktiga barn, påklädda eller inte, som kunde bli 

föremål för utredning. Nu är det alla bilder som innefattar barnkroppar, riktiga barn eller 

föreställande barn, som kan ses som barnpornografiska. Alla datorgjorda bilder blir därför 

misstänkta, likaså alla målningar, teckningar, skulpturer etc.34 Lagarna används på så sätt i 

vissa fall in absurdum och sätter stora hinder för alla de som skapar bilder av barn. 
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Förr var alla bilder som betraktades som konst rent estetiskt sett skyddade från kritik, men så 

fort de kom i kontakt med sexuella frågor blev de genast sårbara för attacker från samhället.35 

Idag måste bilder på barn uppfylla två syften; det ena att framställa barn som bedårande, men 

inte avsiktligt, samt att låta betraktaren ta del av barnets kropp utan att göra den lockande eller 

tillgänglig. När vi ser en bild av ett barn ska vi tänka ”söt” eller ”gullig”, men inte ”åtråvärd”, 

”sexig” eller ens ”vacker”.36 

 

Higonnet talar alltså om hur bilder på barn har vissa kriterier som måste uppfyllas för att det 

ska vara tillfredställande för oss som åskådare att titta på dem. Teoretikern Laura Mulvey har 

utarbetat en egen teori om själva tittandet i sig som njutning, men utgår då främst från film. 

Hennes teorier har som grundmaterial strukturerna i en klassisk Hollywoodfilm. Även om hon 

framförallt har rörlig bild som utgångspunkt ser vi ändå att hennes teorier går att applicera på 

stillbildsfotografier. Det som vi tycker är intressant i hennes teorier som passar in på de bilder 

som vi har valt är att hon tar upp på vilket sätt kvinnligt och manligt gestaltas och 

representeras samt vilken roll betraktaren har när den tittar på en bild av en annan människa. 

 

Tittandet som njutning 

Laura Mulvey beskriver i sin text ”Visual Pleasure And Narrative Cinema” hur psykoanalys 

kan användas som ett politiskt vapen då det kan ge oss en bild av hur det patriarkala samhället 

omedvetet strukturerar film som form. Hur filmen återspeglar det heterogena och erotiska 

sättet att titta på en film.
37

  

 

Den funktion som kvinnan får i att forma patriarkal omedvetenhet är tvådelad. Det första är 

att kvinnan symboliserar kastration genom frånvaron av en penis och det andra är att hon 

sedan uppfostrar sitt barn in i denna symbolik.  När hon gjort detta är hennes uppgift i 

processen uppfylld. Kvinnan kan inte finnas utan denna kastration och hon kan heller inte 

överskrida den. Hon gör sitt barn till symbolen av sitt eget begär över att få en penis.
38

  

 

Film skapar frågor om hur det undermedvetna, som är format av dominanta ordningar, 

strukturerar njutning i tittandet. Filmer har de senaste årtiondena ändrats från att enbart ha 
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varit styrt av stora investerings kapital, till att nu även vara utmanad av en alternativ film som 

är radikal både estetiskt och politiskt och på så sätt utmanande för mainstreamfilmen. Det 

magiska med mainstreamfilm är dess förmåga att manipulera visuell njutning. När 

mainstreamfilmen är outmanad kodar den det erotiska till den dominanta patriarkala 

ordningen och det är genom dessa koder som publiken kan få en känsla av tillfredställande 

njutning.
39

 

 

Filmen erbjuder sin publik flera möjligheter till njutning. En av dessa är scopophilia, som är 

njutning genom tittande. Det finns situationer där tittandet är källan till njutning, precis som 

det ibland kan vara tvärtom genom att njutningen finns i att man är betraktad. Det var Freud 

som enligt Mulvey myntade begreppet scopophilia och menar att det är en av de sexuella 

instinkterna som styrs helt oberoende av de erotogeniska zonerna. Enligt Mulvey associerar 

Freud scopophilia med att göra andra människor till objekt genom att utsätta dem för en 

kontrollerande och nyfiken blick. Ett exempel på detta som Freud ger enligt Mulvey är de 

voyeuristiska aktiviteterna som barn gör. Att barn har en nyfikenhet av att undersöka det 

privata och förbjudna som till exempel andra människors kroppar och könsorgan, närvaron 

eller frånvaron av en penis. Instinkten för njutning finns i att titta på andra människor som 

objekt. I ett extremt fall kan det bli en så fixerad perversion att den enda sexuella 

tillfredställelsen kan komma genom tittandet och objektifierandet av andra.
40

 

 

I film är skådespelaren ett objekt och ett omedvetet offer och att bion är mörk och därför 

skiljer publiken ifrån varandra hjälper spelandet av deras voyeuristiska fantasi. Hela 

situationen gör att publiken får en illusion av att betrakta en annan människas liv.
41

 Film 

tillfredställer sin publik med behagligt tittande men detta går även längre då scopophila 

utvecklas i en narcissistisk aspekt. Enligt Mulvey har Jacques Lacan beskrivit det moment där 

ett barn för första gången känner igen sin spegelbild, som avgörande för bildandet av egot. 

Upptäckten av sin spegelbild är glädjande för barnet, då den ser spegelbilden som mer perfekt 

och färdig än vad den förställt sig. Att barnet känner igen spegelbilden är förståeligt då den 

reflekterar dess egna kropp, däremot finns även oigenkännlighet då bildandet även sker 
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utanför kroppen som ett ideal ego, ett främmande subjekt. Detta förbereder väg för barnet i 

identifikation med andra människor.
42

 

 

Det finns alltså två aspekter av njutning då en människa tittar på film. Den första är 

scopophilia där njutningen finns i att betrakta andra människor som objekt för att få sexuell 

stimulering. Den andra handlar om narcissism och bildandet av egot genom identifikationen 

av bilden, då åskådaren identifierar sitt ego med objektet i filmen. Scopophilia är en funktion 

av människans sexuella instinkter och den andra är en funktion av egots begär. Enligt Mulvey 

såg Freud dessa två som interagerande med varandra.
43

 

 

Njutning är enligt Mulvey delat mellan aktivt/manligt och passiv/kvinnlig . Mulvey är den 

som har utarbetat själva begreppet den manliga blicken som handlar om hur den manliga 

överlägsna blicken överför sin fantasi på den kvinnliga personen. Mulvey menar att en 

klassisk Hollywood film alltid utgår från att betraktaren är en man och är därmed utformad 

utifrån hans perspektiv.
 44

 Kvinnor i sådana filmer visas upp samtidigt som de är tittade på, 

deras utseende är kodat för visuell och erotisk påverkan, de ska känneteckna to-be-looked-at-

ness. Kvinnans närvaro i mainstreamfilm är oumbärligt, hon stannar upp flödet av action då 

hon är erotiskt betraktad.
45

  

 

Kvinna porträtteras traditionellt på två nivåer i film. Den ena är som ett erotiskt objekt för de 

andra karaktärerna i filmen och den andra är som ett erotiskt objekt för filmpubliken. När en 

kvinna visas i filmen är blickarna från de manliga karaktärerna skickligt kombinerade med 

publikens blickar utan att handlingens trovärdighet förstörs. Kvinnans sexuella uttryck tar då 

för en stund filmen till ett ingenmansland.
46

   

 

Den manliga personen kan inte bära bördan av sexuell objektivisering och delningen mellan 

föreställningen och handling stödjer mannens roll som den aktive, den som för berättelsen 

framåt. Publiken identifierar sig med mannen som alltså inte är det erotiska objektet för 
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blicken, utan ett mer perfekt och maktfullt ideal av egot som uppnår igenkännande i 

förgrunden av spegeln.
47

 

 

Den aktiva manliga karaktären är i kontrast till kvinnan som ikon, mannen överensstämmer 

med igenkännandet i spegeln. Filmens uppgift är att reproducera det naturliga förhållandet av 

mänsklig varseblivning så likt som möjligt.
48

 Betraktaren till filmen har en scopophilic 

kontakt genom blicken med den kvinnliga personen som visas för hans nöjes skull, han är 

också fascinerad av den manliga personen i filmen som han identifierar sig med. Genom den 

manliga karaktären får betraktaren kontroll och besatthet av kvinnan i berättelsen. 
49

 

 

Mulvey har fått en del kritik för sina teorier och detta är något som bland annat Rose tar upp i 

sin bok Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. Rose 

skriver att de argument som Mulvey tar upp i sin artikel inte är utan problem då hon enligt 

Rose verkar anta att kvinnan endast kan vara kastrerad och dessutom endast se andra kvinnor 

som kastrerade. Rose menar att då Mulvey endast ser kvinnan som kastrerad och som ett 

objekt för andras njutning, antar hon att bion är patriarkal och heterosexuell. Rose undrar om 

inte även kvinnor kan vara aktiva, vad som händer om en man njuter av att titta på andra män 

eller vad som händer när kvinnor njuter av att titta på andra kvinnor.
 50

  

 

Det är därför som vi även vill använda oss av den politiska filosofen Judith Butlers teorier 

som handlar om på vilket sätt identitet och normalitet skapas. Hon utgår från ett 

queerperspektiv inom feministisk teori, då hon är kritisk till den heterosexuella matrisen och 

föreställningen om att det bara skulle finnas två kön. 

 

Könets betydelse 

Judith Butler diskuterar hur föreställningen om ett visst genus formas och menar att det enligt 

somliga är kopplat till den rent fysiska kroppen. Denna kropp blir automatiskt en mottagare 

för de genusbetingade attribut som den kultur kroppen befinner sig i har. Butler menar att om 

biologin är avgörande för hur genus tolkas är kulturen minst lika relevant, om inte mer. Hon 

uttrycker sig följande: ”Om den relevanta ’kultur’ som ’konstruerar’ genus tolkas i termer av 

en sådan lag eller lagar, då förefaller det som om genus är lika determinerat och oföränderligt 
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som det var i ’biologi är öde’ -teorierna. I så fall är det inte biologin, utan kulturen som blir 

ödet.”
 51 

 

Fanny Ambjörnsson som diskuterar queerperspektivet utifrån Butlers teorier skriver att Butler 

menar att de kroppar och egenskaper som vi har, är skapade av de sociala och kulturella 

sammanhang vi befinner oss i. Att den idén som finns om att kön är biologiskt skapat inte är 

en neutral sanning, utan att det snarare blir ett normsystem. Detta eftersom den talar om för 

oss att det är man eller kvinna man ska vara samt hur man ska vara det. Det är enbart i en 

heterosexualiserad förståelseram som man och kvinna finns som de enda möjliga 

identiteterna. Det är detta som Butler enligt Ambjörnsson kallar för den ”heterosexuella 

matrisen”. Vilken innebär att kroppar, genus och begär organiseras på ett speciellt sätt och 

maskulinitet och femininitet skiljs åt för att sedan sammankopplas genom det heterosexuella 

begäret.
52

  Därför är det alltså viktigt om vi ska uppfattas som antingen man eller kvinna att vi 

gör rätt kopplingar mellan kön, genus och begär. Man och kvinna, manligt och kvinnligt finns 

inte utanför den heterosexuella matrisen vilket gör att analysen av sexualitet är oundvikligt i 

förståelsen av genus.
53

  

 

Ambjörnsson skriver att Butler anser att vår könsidentitet bildas på grund av upprepade 

handlingar. Till exempel om en pojke upprepande gånger får höra att han är en pojke och då 

har särskilda förväntningar på sig, så skapas hans identitet utifrån dessa upprepningar. Enligt 

Ambjörnsson menar Butler att det därför inte finns någon manlighet, kvinnlighet, 

heterosexualitet som ursprungligen är medfödd utan endast kulturella och sociala regler som 

vi bör följa för att framstå som ”normala”.
54

 

 

I nästa avsnitt kommer vi att börja analysera våra bilder utifrån dessa teorier. Vi har tittat på 

alla bilder utifrån alla teorier, men vi har sedan valt ut de perspektiv som har känts mest 

betydelsefulla och relevanta för varje enskild bild.  
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Analys 

Vi har valt att analysera bilderna kronologiskt efter barnens plats i syskonskaran. Först 

kommer två bilder av sonen Emmett som är äldst, därefter en bild på dottern Jessie och 

slutligen två bilder på yngsta dottern Virginia. Analyserna är utformade på så sätt att vi börjar 

med en denotativ beskrivning för att sedan analysera det utifrån de metoder och teorier som vi 

anser är relevanta.  

 

 

Bildbeskrivning 

Bilden föreställer en svartvit halvbild av två pojkar som ligger ner bredvid varandra på något 

som liknar ett mönstrat tygmaterial, möjligtvis en matta. Pojken till höger är mer i fokus, 

medan bilden är beskuren vid den andra pojkens vänstra kind så att inte hela hans ansikte syns 

i bild. Ljuset kommer in från det övre högra hörnet och lyser upp den högra pojkens ansikte 

mest, då han ligger närmast ljuskällan och det kastar en skarp skugga över hans vänstra öga. 

Båda barnen har mörkt hår, är klädda i randiga tröjor och tittar rakt in i kameran. Pojkarna 

Emmett’s Bloody Nose, 1985 
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ligger nära varandra och den vänstra pojken har sin arm över den andra pojkens. Deras händer 

är placerade i centrum av bilden och de ligger mot varandra utan att riktigt hålla i varandra. 

Den vänstra pojken har ett allvarligt ansiktsuttryck, han ser nästan lite rädd ut och han har en 

spänd kroppshållning som ger intrycket av att han ryggar tillbaka eller drar sig undan. Den 

andra pojken till höger ser mer avslappnad ut, nästan uppgiven, men han har en fixerad blick 

som ger en känsla av stark närvaro. Det rinner blod från hans näsa ner över hans halvöppna 

mun, hakan och vid halsen på tröjan. 

 

Dominans och undergivenhet 

Det första intrycket vi får när vi tittar på fotografiet är att det är en annorlunda gestaltning som 

inte följer de normer som vi har kring bilder av barn, som Higonnet har diskuterat.
55

 Bilden är 

typsik för Manns sätt att gestalta då den ger utrymme för dubbeltydighet. Å ena sidan kan vi 

tolka bilden som att de två pojkarna har lekt med varandra och den ena pojken har gjort sig 

illa. Det hela är oskyldigt, men det ger ändå en mer naturlig och ocensurerad bild av 

barndomen än vad man normalt sett får se på bild. Fotografiet är en ögonblicksbild i ett barns 

barndom.  

 

Å andra sidan finns det tecken i bilden som vi kan tolka på ett mer allvarligt sätt med 

anspelning på både våld och sexualisering. Det är framförallt perspektivet som gör intryck då 

bilden är tagen ovanifrån som om någon stod över pojkarna, som ger en känsla av makt och 

undergivenhet. Det faktum att pojkarna ligger ner och att ”vi” ser ner på dem ger intrycket av 

att de har blivit dominerade. Blodet i pojkens ansikte skulle kunna tolkas som ett tecken på 

våld och i kombination med hans avslappnade kroppshållning ger det intrycket av att han har 

blivit besegrad och har gett upp. Det som är intressant i den här bilden är inslaget av 

sexualisering då han har en blick som vi förknippar med den narcissistiska blicken som 

Hirdman pratar om i sin teori, som handlar om medvetenheten att bli betraktad och att tillåta 

det.
56

 Detta förstärker också objektifieringen av barnen och inbjuder oss att titta på dem. Det 

stämmer överens med den teori som Higonnet har om att kunna ta del av ett barn utan att göra 

det tillgängligt.
57
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I den här bilden anser vi att det inte är relevant huruvida barnen på bilden är flickor eller 

pojkar utan att de i och med att posen blir objektifierade och betraktade så som det är klassiskt 

att kvinnor gestaltas på bild. Mann bryter därför mot de normer vi har kring att manlighet är 

förknippat med aktivitet på samma sätt som kvinnlighet är förknippat med passivitet
58

, då hon 

fotograferar alla barnen oavsett kön likadant på ett typiskt kvinnligt sätt, nämligen passivt. 

Den utsatta pojkens blick har en stark närvaro som om han säger: ”Jag ser vad du gör mot mig 

men jag har något som du aldrig kan ta ifrån mig”. Det hela blir paradoxalt där vi ser honom 

som ett offer samtidigt som han har ett uttryck av oövervinnerlighet.  

 

Kontrasten mellan att den ena pojken har en avslappnad kroppshållning och att den andra är 

spänd gör att vi får en känsla av att vi befinner oss i en pågånde situation där den ena redan 

har blivit utsatt och den andra väntar på sin tur. Även händerna skulle kunna tolkas som att de 

klamrar sig fast vid varandra, där den ena pojken har sökt den andres hand både för att ge stöd 

och för att söka tröst. Att händerna dessutom nästan är formade som ett hjärta i mitten av 

bilden ger ett uttryck av kärlek och samhörighet mellan barnen. Både kroppshållning och 

ansiktsuttryck gör att pojken till vänster ser rädd och utsatt ut som om han fruktar vad som ska 

hända. Det ser nästan ut som att han försöker dra sig ut ur bilden och bort från situationen, 

samtidigt som han vill hålla fast vid sin kamrat. 
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 Mulvey, (2003) s. 47-48 
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Bildbeskrivning 

Det svartvita fotografiet visar en pojkes nakna kropp. Bilden är tagen rakt framifrån och är 

beskuren vid bröstet och knäna med magen och könsdelarna centrerade. Pojken tycks ha sin 

tyngd på ena foten då hans överkropp är böjd åt sidan som i en båge. Högst upp i bilden syns 

hans vänstra arm som han håller upp i en rät vinkel ut från kroppen. Nedre delen av magen är 

insmort i något som ser kladdigt och smutsigt ut, och som sedan rinner ner över låren. 

Bakgrunden är svart men ger intrycket av draperat mörkt tyg. Ljuset kommer rakt framifrån 

och är fokuserat mitt i bilden på pojken mage. 

 

Glassens tvetydighet 

Som vi tidigare har nämnt är denna bild en reproduktion av ett tidigare fotografi taget av 

fotografen Edward Weston. Hans bild var emellertid något förskönad då han ville anspela på 

det antika grekiska idealet. Manns bild är dock inte lika idealiserad utan aspirerar mer till att 

Popsicle Drips, 1985 
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ge en mer naturlig bild av barndomen.  Det som vi framförallt reagerar på i bilden är utsnittet 

som den är tagen ur. Precis som med ”Neil” av Weston får vi vissa associationer till de 

klassiska grekiska bysterna men eftersom beskärningen är annorlunda gör att vi blir 

fundersamma över varför båda konstnärerna har valt det utsnittet som bryter mot det 

traditionella. På en klassisk byst är beskärningarna högre upp på kroppen vid halsen, men 

även beskuren mitt över låren, deras utsnitt är alltså förflyttat neråt. Något som kan anses vara 

tvetydigt i bilden är det kladdiga som rinner ner från barnets mage och ner för låren. Om 

betraktaren inte vet vad det kladdiga är kan bilden troligtvis uppfattas som obehaglig då man 

kan få associationer till att det är blod eller avföring. Dock uppfattas nog bilden som oskyldig 

då man läser titeln till bilden, eftersom man då får reda på att det är glass som rinner ner från 

magen.  

 

Att dra sexualiserade slutsatser till den här bilden känns inte så långsökt med tanke på att 

motivet visar en naken person. Barnet blir ett objekt då det utsätts för nyfikna och 

kontrollerande blickar som Mulvey pratar om med utgångspunkt från Freuds teori 

scopophilia.59 Normalt sätt är det kvinnor som är föremål för den typen av blickar vilket gör 

att den här bilden är annorlunda mot hur pojkar vanligtvis porträtteras.   

 

Det är svårt att tolka om pojken på bilden är aktiv eller passiv då vi inte ser hela kroppen. I 

och med posen som antyder viss aktivitet tolkar vi det som att han är aktiv, detta förstärks 

även av smutsen som han har på magen då det enligt Young är flickaktigt att vara rädd om sin 

kropp och inte smutsa ner sig,
60

 vilket vi tolkar som att det är motsatsen till det som anses 

typiskt pojkaktigt. Bilden följer alltså de normer som Young har kring manliga och kvinnliga 

förhållningssätt till sin kropp. Det här gör att om det istället hade varit en flicka på bilden 

hade vi tolkat den annorlunda. Vi hade förmodligen haft en starkare känsla av utsatthet och 

förnedring då det inte känns lika ”naturligt” för flickor att gestaltas på ett sådant sätt, eftersom 

det är mer förbud kring flickors renhet. Vi skulle därför anta att hon inte smutsat ner sig själv 

utan att någon annan har gjort det mot henne. Butlers teori för hur vi uppfattar biologiskt kön 

blir på sätt relevant för hur vi uppfattar den här bilden då vi läser in olika värderingar 

beroende på om vi tror att det är en pojke eller en flicka, eftersom vi tillskriver de olika könen 

egenskaper/normer som vi förväntar oss att de ska följa.
61
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Bildbeskrivning 

Bilden som är svatvit är tagen utomhus på en gräsmatta som är full av löv. På gräsmattan 

ligger det ett nersmutsat barn. Hela barnet är i bild och det framgår inte tydligt om det är en 

flicka eller en pojke då håret till exempel har en kort frisyr. Barnet har endast underbyxor på 

sig och fötterna inträdda i skaften på ett par gummistövlar som har fötterna vinklade åt 

motsatthåll än barnets fötter, vilket ger intryck av att benen är förvridna eller avbrutna. Barnet 

ligger på rygg med händerna uppe på bröstet och tittar rakt in i kameran med ett allvarligt 

ansiktsuttryck.  

 

Den androgyna  

Till skillnad från de övriga bilderna är det här fotografiet taget ur ett stort perspektiv där hela 

barnet och en del av omgivningen syns i bild. Den här bilden ger samma känsla som 

”Emmett’s Bloody Nose, 1985” då bilden är tagen ovanifrån och vi ser ner på barnet med 

samma dominanta perspektiv. Även ansiktsuttrycket och blicken liknar den tidigare bilden, 

med samma dubbelhet som både förmedlar undergivenhet men samtidigt har ett uttryck av 

Dirty Jessie, 1985 
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oförstörbarhet. Blicken är ett typexempel på Hirdmans teori om den narcissistiska blicken 

med en stark närvaro och medvetenhet som inbjuder oss att titta på barnet. Ansiktsuttrycket är 

svårt att tolka, ibland tycker vi att ögonen ser ledsna och olyckliga ut, vilket ger en sorgsen 

känsla över bilden. Men tittar vi istället på munnen uppfattar vi barnet mer som bestämt och 

trotsigt, vilket tar bort en del av utsattheten i bilden. 

 

Kroppsställningen som barnet är placerad i är det första vi lägger märke till i bilden, då den 

ser förvrängd liksom bruten ut. Det faktum att gummistövlarnas fötter är vridna åt motsatt håll 

än barnets egna fötter, gör att vi vid första anblick får känslan av att något inte stämmer i 

bilden. Till skillnad från benen som ser slappa och böjliga ut, ser armarna mer spända ut och 

barnet håller dem nära kroppen som att det försöker skydda sig själv. Hennes kroppshållning 

med benen brett isär och med händerna som om hon smekte sig själv, skulle kunna ge ett 

erotiskt intryck och tolkas ur ett sexualiserat perspektiv. 

 

Det som vi tycker är mest intressant i den här bilden är att barnet uppfattas som androgynt, det 

är alltså svårt att avgöra huruvida det är en pojke eller en flicka. Ett tecken som hjälper oss att 

tolka kön är till exempel håret, då det är en beteckning för skönhet och narcissism.
62

 Eftersom 

barnet ser ut att ha ganska kort hår är det knepigt att bedöma barnets kön, då vi inte får några 

ledtrådar från de tecken som normalt sett har stor betydelse för vår uppfattning om kön. 

Möjligtvis skulle barnet kunna betraktas mer som en pojke eftersom flickor oftare har längre 

hår än barnet på bilden. Inte heller om vi tittar på titeln, ”Dirty Jessie, 1985”, hjälper det oss 

avgöra vilket kön barnet har, då även namnet Jessie är androgynt.  

 

Något som vi har funderat kring är vad det gör för skillnad huruvida vi uppfattar barnet som 

en pojke eller en flicka. Om vi skulle välja att se barnet som en flicka tolkar vi bilden som att 

den bryter mot de normer vi har kring gestaltningar av just flickor. Till exempel är 

kroppshållningen alldeles för fri, då många flickor enligt Young lärt sig att kontrollera och 

begränsa sin kropp och sina rörelser för att uppfattas som feminina.
63

 Även smutsen på 

kroppen strider mot det som generellt sätt uppfattas som flickaktigt, då flickor bör behandla 

sin kropp varsamt och undvika fysisk aktivitet som kan skada eller befläcka dem.
64

 Blicken, 

perspektivet och barnets posering ger tillsammans ett intryck av viss sexualisering, vilket vi 
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inte skulle få om vi hade tänkt oss att barnet var en pojke. Det finns en dubbelhet i bilden med 

tanke på den smuts och barnets förvridna ben, som ger intryck av att bilden har föregåtts av en 

aktivitet hos barnet, något som kan uppfattas som typiskt manligt, men att den faktiska bilden 

är tagen då barnet är i en passiv position, vilket gör att det kan uppfattas som kvinnligt.65
 Detta 

är ett exempel på Butlers teori om hur den fysiska kroppen blir mottagare för olika 

föreställningar och normer beroende på vilken könstillhörighet och kultur vi placerar in 

kroppen i.
66

 Även om barnet på bilden uppfattas som androgyn då det inte går att avgöra om 

det är en pojke eller flicka enligt de tecken som finns i bilden, blir vår tolkning ändå olika så 

fort vi börjar könsplacera barnet. 
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Bildbeskrivning 

På den svartvita bilden syns en naken flicka som ligger ner på en gräsmatta. Fotot är tagen 

rakt uppifrån och den övre delen av kroppen sträcker sig diagonalt över bilden men är 

beskuren precis där benen börjar nere i högra hörnet. Kroppen är något vriden så att hon 

ligger med benen på sidan, medan överkroppen är vänd neråt med bröstet mot marken. 

Armarna är vikta in under kroppen och hennes ansikte syns i profil med den vänstra kinden 

vänd mot fotografen. Ansiktet ser avslappnat ut och hon har ögonen slutna som om hon sov. 

Hennes långa lockiga hår ligger utslaget över marken runt hennes huvud. På hela ryggen och 

även på armarna syns streck som vid första anblick ser ut som ärr på huden, tittar man 

närmare ser man dock att det är grässtrån. Ljuset kommer uppifrån och gör att hennes hud 

lyser vit mot det mörka gräset under henne. 

 

 

Fallen Child, 1989 
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Ängel eller offer? 

Det första intrycket vi får när vi tittar på fotografiet är att det är en vacker och oskuldsfull bild 

av en liten flicka. När vi sedan får syn på strecken på flickans hud ser det misstänkt likt ut ärr 

eller piskrapp som ger en mycket mer obehaglig känsla. Tittar vi ännu lite längre på bilden ser 

vi dock att strecken egentligen bara är grässtrån, vilket gör att vi återfår den oskuldsfulla 

känslan i bilden då vi kan tänka oss att hon ligger och sover i gräset. Den fjärde reaktionen vi 

får på bilden blir då hur det är meningen att vi som betraktare ska uppfatta grässtråna. Är det 

meningen att de ska se ut som ärr eller inte? Vi får alltså samma motstridiga känslor som flera 

andra betraktare har påpekat när det gäller Manns sätt att fotografera.67 Det finns en kontrast 

mellan barnslig oskuld och allvarligt våld. 

 

Som i den förgående bilden blir håret ett centralt tecken när vi försöker könsbestämma barnet. 

Det framgår inte av barnets kropp om det är en pojke eller flicka, eftersom endast barnets rygg 

och en liten del av ansiktet syns i bild och att personen på bilden är så pass ung att det inte är 

tydligt på kroppens former om det är av kvinnligt eller manligt kön. Det är alltså håret vi tittar 

på som är långt och lockigt på ett sätt som passar in på de normer vi har kring kvinnlig 

skönhet. Håret har också så pass stor plats i bilden att våra blickar dras dit och blir betydande 

för hur vi uppfattar personen på bilden.  

 

Den här bilden kan precis som ”Popsicle Drips, 1985” tolkas ur ett sexuellt perspektiv trots att 

de är varandras motsatser. I bilden av Emmett är endast barnets kön som visas och praktiskt 

taget ingenting annat, men i bilden av Virginia är det allt annat än just könet som syns i bild, 

ändå tolkas båda som sexualiserade bilder av barn. Antagligen är det det faktum att barnen är 

nakna som gör att vi tolkar bilderna ur ett sådant perspektiv. Något som också är 

kontrasterande med de två bilderna är att den ena är mycket mer förskönad, nästan 

romantiserad, medan den andra ger ett grövre intryck. Det som bilderna har gemensamt är den 

dubbeltydighet som finns då de båda kan betraktas på ett mycket oskyldigt sätt, då den ena har 

spillt glass på sig och den andra ligger och slumrar i gräset. Samtidigt finns det information i 

bilderna som gör att de också kan ses som att de blivit utsatta för våld, där glassen kan antas 

vara blod och gräset ger intryck av att barnet har blivit piskat. 
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Bildbeskrivning 

Den svartvita bilden föreställer en vuxen man och en flicka. Mannen är i bakgrunden och man 

ser endast honom från bröstkorgen ner till knäna, han ser ut att sitta på en stol. Han har inga 

kläder på sig utan endast en armbandsklocka. Flickan är i fokus och henne ser man från 

naveln och uppåt. Hon hänger mellan mannens ben med armarna på varsitt ben. Mannen 

håller sina fingrar från höger handen på flickans hals och hans andra hand håller han utsträckt 

så att den kopplas samman med flickans hand, de krokar i varandras lillfingrar. Flickan är 

ljussatt och mannen är i skuggan, så kontrasten mellan dem är stor. Bakgrunden i bilden är 

diffus, man ser endast nivåskillnader i mörkt och ljust. Flickan har långt lockigt hår som 

ligger över mannens arm och hand. Hon tittar rakt in i kameran med halvslutna ögon och 

stängd mun. Nedanför halsen har hon en lite fläck av smuts och smuts finns även på hennes 

ena bröstvårta. 

 

Last Night, 1990 
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Vikten av kön 

När vi tittar på den här bilden tänker vi att i och med att den föreställer en vuxen man och en 

liten flicka som poserar tillsammans utan synbara kläder, är det lätt att associera till sexuella 

övergrepp. Eftersom flickan ligger i mannens knä helt slapp i kroppen med ett uttryck som ser 

nästan apatiskt ut och med mannens hand mot hennes hals, ger det ett obehagligt intryck som 

får oss att undra vad det är för situation de befinner sig i. Att flickan dessutom har 

smutsfläckar på kroppen och att det ser ut som att det runnit tårar ner från hennes högra öga 

förstärker denna känsla. Då mannen på bilden är så pass anonym att det inte går att avgöra 

vad han har för relation till barnet eller vilken typ av situation de befinner sig i, gör det hela 

olustigt. Den diffusa bakgrunden gör att vi undrar över vad för typ av miljö bilden är tagen i. 

Vårt intryck är att bilden är tagen i en inomhusmiljö, i ett stort, tomt rum som påminner om en 

källarlokal med ett fönster som sitter ganska högt upp på väggen där ljuset lyser in över 

väggen. En sådan miljö bidrar till vår tolkning av att bilden delvis är otäck. Hade mannens 

ansikte och ansiktsuttryck visats i bild, hade stämningen i bilden varit helt annorlunda. Det 

som bryter mot det övriga i bilden är deras händer som är ikrokade i varandras lillfingrar på 

ett ömt och kärleksfullt sätt.  

 

Mann som tidigare brutit eller helt bortsett från de normer som finns kring manlighet kopplat 

till aktivitet respektive kvinnlighet kopplat till passivitet, följer i den här bilden dessa mönster. 

Mannen på bilden sitter upprätt och håller i barnet på ett sätt som kräver aktivitet och närvaro, 

då det inte är en naturlig ställning. Barnet däremot ligger passivt hängande över hans ben och 

låter honom hålla upp henne. 

 

Könen på personerna på bilden förstärker den obehagliga känslan av det faktum att det ena är 

en man och den andra är en liten flicka. Hade det varit ombytta kön, en vuxen kvinna och en 

liten pojke, hade vi möjligtvis uppfattat posen och beröringen mellan dem som något 

omvårdande. Smutsen på barnet hade gett intrycket av att det kanske hade varit ute och lekt 

och gjort sig illa, för att sedan bli omhändertaget av sin mamma. Som Young har beskrivit får 

flickor lära sig att vara rädda om sina kroppar så att de inte blir nersmutsade, vilket i den här 

bilden gör att vi undrar vad flickan kan ha råkat ut för, då vi inte förknippar smutsen med att 

hon skulle ha orsakat den själv. Hade det varit en pojke på bilden hade vi antagligen sett det 

som något mer naturligt, då de uppmuntras att vara mer aktiva. Personernas kön på bilden är 

som Butler påpekat relevant för hur vi uppfattar dem, både på grund av den kultur som de 
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representerar men också på den kultur som vi som betraktare befinner oss i och hur vi lärt oss 

tolka vissa tecken.  

 

Flickans ansiktsuttryck är för oss svårt att tolka. Vårt övergripande intryck av henne är att hon 

har ett tomt uttryck i ansiktet, fast det finns ändå en viss närvaro i hennes glimmande ögon 

men som knappt syns då de är nästintill slutna. Flickan har en narcissistisk blick som fångar in 

betraktaren och håller kvar den, men det är ändå något som saknas som gör att vi inte 

förknippar den med en mer typisk narcissistisk blick som i bilderna av Emmett och Jessie. De 

andra bilderna har ett starkare uttryck av trotsighet, värdighet och stolthet blandat med en 

utsatthet som gör dem mer laddade. Den här bilden har även den både värdighet och utsatthet 

i sig, men inte lika påtagligt, möjligtvis för att vi inte kan se flickans ögon lika tydligt som i 

de andra bilderna. 
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Sammanfattning 

 

Det som är gemensamt för alla de bilder som vi har analyserat är att det finns ett relativt stort 

utrymme för egen tolkning och en stark dubbeltydighet, något som är typiskt för Manns sätt 

att gestalta. Det är alltså lätt att läsa både oskyldiga och allvarliga aspekter i de olika 

fotografierna, det gör det både spännande och komplicerat att försöka tyda vad bilderna 

egentligen har för budskap.  

 

I alla bilder framställde Mann barnen på ett likartat sätt utan att ta hänsyn till deras 

könstillhörighet och de normer som bilder på barn förväntas förmedla. Mann har valt att 

fotografera barnen på ett passivt sätt där de blir objektifierade av betraktaren. Det som också 

är gemensamt för alla bilder är att barnen är mer eller mindre nersmutsade och att de på de 

flesta bilder är helt eller delvis nakna. Flera av bilderna är tagna ovanifrån vilket ger ett 

underordnat intryck hos barnen, samt att de ofta har direkt ögonkontakt med kameran med en 

typiskt narcissistisk blick.  

 

En bild som skiljer sig något från de övriga är ”Fallen Child, 1989” som kanske mest liknar 

andra konstfotografier av barn, som ger ett mer förskönat och oskyldigt intryck. Den bilden 

följer flera av de normer som finns kring fotografier av små flickor. Det är framförallt hennes 

kroppsposition där hon har armarna tätt mot kroppen i en sluten ställning och är vänd mot 

marken på ett sätt som skyddar henne från sexualiserade blickar. Även det långa lockiga håret 

ger ett idealiserat och änglalikt uttryck. Det är grässtråna på hennes kropp som ger en tvetydig 

känsla eftersom de liknar ärr från slag eller piskrapp och hennes kroppsposition skulle kunna 

tolkas som att hon just blivit slagen eller till och med är död. Lägger man däremot märke till 

att de är just gräs, återfår bilden sin romantiserade oskyldighet, och hennes position och slutna 

ögon ger genast intrycket av att hon sover. 

 

Sammanfattningsvis är det som är mest provocerande i bilderna känslan av utsatthet som 

uttrycks i form av barnens nakenhet, smutsen och även det dominanta perspektiv som flera av 

fotografierna är tagna ifrån. Det faktum att modellerna för bilderna är barn i tre- till 

femårsåldern som gestaltar så pass allvarliga och tunga ämnen, gör att en del bilder kan 

kännas obehagliga att titta på.  
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Slutdiskussion 

Vi gick in i uppsatsarbetet med den förutfattade meningen om att dessa bilder var vackra 

konstverk, möjligtvis något kontroversiella. Efter att vi hade läst in oss på ämnet och studerat 

bilderna närmare fick vi dock en viss förståelse för andras negativa tolkningar av bilderna. Vi 

vidhåller fortfarande att bilderna är konst som håller sig inom godtagbara ramar även om de är 

provocerande, men vi känner ändå att den här debatten är en viktig fråga och att det är bra att 

den tas upp och diskuteras.  

 

Som Higonnet har diskuterat i sin bok gör vi vårt yttersta för att skydda våra barns integritet 

och oskuldsfullhet. Betraktarnas reaktioner har därför ofta goda avsikter eftersom de endast är 

ute efter att skydda barnen från att bli kränkta. Samtidigt kan vi tänka oss att Mann, deras 

egen mamma, borde vara den som har mest goda avsikter om någon, eftersom de är hennes 

egna barn det handlar om. Det är på samma gång problematiskt att gestalta barn i konst då det 

är svårt att veta hur mycket barnen själva är medvetna om vad de medverkar i. Även om de i 

sin unga ålder tycker det är roligt och spännande att leka framför kameran, kan de ha en helt 

annan åsikt när de blir äldre. Barnen kan inte heller ha full förståelse för hur bilderna används 

och i vilken omfattning, de skulle lika gärna kunna användas i ett helt annat syfte.  

 

Mann säger själv att hon inte ser sina barn på ett sexuellt sätt och hon borde därför inte heller 

vilja skapa bilder där betraktare kan läsa sådana tolkningar. En fråga som vi kan ställa oss är 

varför det är så obekvämt för oss att tänka på barns egen sexualitet, antagligen därför att den i 

stort sätt alltid har varit tabubelagd inom många kulturer. Det som är betydande för bilder så 

som Manns kan vara att barns naturliga sexualitet är något oskyldig och outvecklad, men i 

hennes bilder, exempelvis ”Dirty Jessie, 1985”, framställer hon en mer vuxen sexualitet som 

inte är naturlig för ett barn. Bilden kan ge ett erotisk och poserat intryck snarare än oskyldig 

nyfikenhet, vilket troligtvis är det som människor reagerar på.  

 

Det som är intressant att fundera kring är vem som har tolkningsföreträde när det gäller bilder, 

konstnären eller betraktaren? Eftersom det är konstnären som gör bilden och vill förmedla ett 

budskap borde det på ett sätt vara den som är ansvarig för bilden och då även har företräde. 

Samtidigt är bilden till för betraktarna och om de tolkar bilden på ett sätt som inte är avsiktligt 

finns det antagligen något i bildens budskap som inte framgår eller är missvisande. Ur det 

perspektivet borde det vara konstnärens uppgift att skapa en bild som betraktarna förstår och 
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kan tolka ”rätt”. Men eftersom tolkningar av bilder alltid är subjektiva är det i princip en 

omöjlig uppgift att göra en bild som alla uppfattar på exakt samma sätt. Frågan är om Mann 

bör ta sådana bilder på sina barn då det är många betraktare som inte kan förstå det som hon 

vill förmedla, utan läser in en helt annan mening? Den frågan lämnar vi upp till var och en att 

själva bestämma.  
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Vidare forskning 

 

Något som vi tycker är intressant att utforska är den svåra frågan om hur barn får framställas i 

konst. Var går gränsen mellan konst och vad som är ett utnyttjande av barn, för att förmedla 

ett visst budskap för egen vinnings skull?  

 

En annan fråga som är intressant att titta närmare på är vad konstnären har för friheter och 

skyldigheter gentemot sin publik och sina betraktare?
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