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Inledning 

Redan då vi inledde sökandet efter intressanta fenomen som till slut skulle komma att bilda en 

färdig uppsats var vi överens om vissa nyckelbegrepp vi båda var intresserade av att studera. 

Smaklegitimering, populärkultur och mediemakt skulle kunna sägas vara de tre mest centrala. 

Att massmedierna, den tredje statsmakten om man så vill säga, är en konstant närvarande 

makthavare med stort inflytande över vår identitet och vårt sätt att tänka borde vara ett 

uttalande ingen vågar protestera emot. Hur detta inflytande konkret manifesteras känns lite 

lurigare. Då vi vill bryta ner maktutövandet på en individuell nivå söker vi oss till 

smaklegitimeringens och populärkulturens arena. Inom få andra fält har den enskilda 

individen inom en etablerad medieform så stort utrymme för att agitera för sina personliga 

åsikter som om de vore någon form av universalsanning. Fråga Andres Lokko om det är 

folkrock som gäller 2007 och fråga Orvar Säfström om den franska filmen är på återtåg. Fråga 

Ebba von Sydow om det är brittisk internatskola eller tyska stridspiloter som skall prägla 

utformandet av höstens garderob. 

 

Efter diskussioner föll det slutgiltiga fokus på Ebba von Sydow och i synnerhet hennes bok 

Ebbas Stil - Guiden till en glammigare garderob, där “allt blir så mycket roligare med ett rosa 

sidenband i håret” och “den som sa att pengar inte kunde köpa lycka visste inte var man ska 

handla” är av de första citaten som över huvudtaget möter läsaren. Vi kan kalla det en 

djupstudie av ytlighetens yttersta front om vi vill. Men vi gillar kläder och föraktar inte det 

förändliga modet, vi kan känna uppriktig och äkta glädje över ett par skor och går över lik för 

perfekta jeans. Å andra sidan är kläder komplicerade. Du klär dig efter vem du är, längden på 

dina stövlar kanske faktiskt säger något om vem du är och shopping är en folkrörelse. 

Historiskt sett känns det svårt att rama in en sådan tydlig klass- och identitetsmarkör som just 

hur du väljer att klä dig. Ytligt eller inte är din garderob ett konstant pågående 

identitetsprojekt, vare sig du är medveten om det själv eller inte. 

 

Ebbas Stil - Guiden till en glammigare garderob handlar dock inte bara om rosa sidenband i 

håret och second hand i New York, här finns också vett och etikett och uppmaningar om hur 

en flicka skall bete sig i stadens nattliv. Vid sidan av konkreta tips om färgmatchning och hur 

du hittar jeans som framhäver figuren på bästa sätt vill Ebba alltså uppmana oss att bete oss på 
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ett visst sätt för att passa in i en utelivsvärld som uppenbarligen är fylld av snäva ramar som 

är lätta att falla ur.  

Modevärlden är en visuell bransch. Vi konsumerar och bedömer vår egen och kanske framför 

allt andra människors stil genom seendet. Allting handlar om utseende samt värderingar fästa 

vid varumärken och stilar. Därför borde det inte komma som någon större överraskning att 

den formen av journalistik Ebba von Sydow sällar sig till även den är av väldigt visuell 

karaktär. Hon förekommer själv på inte mindre än 65 fotografier i boken för att illustrera allt 

ifrån rätt väska till Stureplanskrogar. Von Sydow poserar med skyltdockor, von Sydow 

sminkar sig och von Sydow dricker vatten på restaurang för att shoppingrundan på Berkley 

Street blev lite för dyr. Med andra ord är hennes skrivande, hennes journalistik eller den 

mening hon producerar en medialisering eller förlängning av henne själv. Hon är materialet, 

kunskapskällan och förmedlaren samtidigt och vi pratar därmed om en enormt omfattande 

form av självrepresentation. Detta känns som ett förhållandevis annorlunda och nytt fenomen. 

Det har alltid funnits stilböcker som uppfostrar blivande husfruar i den komplicerade konsten 

att placera bestick i rätt ordning på bordet inför bjudningen, men vi har svårt att se huruvida 

den enskilda individen tidigare fått liknande utrymme som avsändare. I ärlighetens namn 

finns det ett par intervjuer med i boken också. Men det är lätt att förstå; läsning av Ebbas stil 

– Guiden till en glammigare garderob är framför allt en väldigt visuell konsumtionshyllande 

konsumtion av själva personen som står som författare och poserar på det rosa omslaget. 

Bilden blir i fallet Ebba von Sydow minst lika intressant att gräva djupare i som texten och 

von Sydow som person blir ett slags varumärke, en garanti för kvalité, smak och den 

oemotsagda rätta vägen att navigera efter. 

 

När vi nu vet ovanstående blir det intressant att se hur von Sydow egentligen bildmässigt går 

till väga för att etablera sin position som oemotsagd stilikon. Borde inte någon protestera, 

göra om, göra bättre eller åtminstone ge upphov till konkurrens inom fältet? Vad är det inom 

hennes sätt att representera sig själv som gör att folk lyssnar på henne? Vid första anblicken 

slås vi av känslan att vem som helst med väldigt omfattande garderob skulle kunna stå som 

författare till Ebbas Stil. Uppenbarligen är dock personen liksom varumärket Ebba så laddat 

med betydelse att personen bakom det får fritt spelrum och kan stå stadigt på en position som 

det står oklart hur hon anskaffat sig, så vad är egentligen Ebba von Sydows stil?  
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Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur Ebba von Sydow, i Ebbas Stil - Guiden till en 

glammigare garderob använder sig av bilder på sig själv för att uttrycka sin identitet och 

smak samt i förlängningen sin bild av kvinnlighet. Vad är det vi får se och vad får vi inte se? 

Hur går hon bildmässigt till väga för att etablera den position som Ebbas Stil – Guiden till en 

glammigare garderob är resultatet utav. 

  

– Hur använder Ebba von Sydow fotografier av sig själv i olika sammanhang för att 

utrycka sin bild av kvinnlighet?  

– Vilken bild av kvinnlighet är det hon vill framhäva? 

– Vad blir Ebba von Sydows mediala framgångsstrategi för att etablera sin position? 

 

Läsanvisningar 

För att underlätta en läsning utav uppsatsen  tänker vi här redogöra för hur de olika avsnitten 

är disponerade samt varför vi valt detta upplägg. Efter inledning och syfte följer en kortfattad 

bakgrund kring Ebba von Sydows person samt utförligare presentation av innehållet i Ebbas 

Stil – Guiden till en glammigare garderob. Detta för att så tidigt som möjligt ge läsaren en 

god inblick i vad det är för material vi valt att studera samt hur detta presenteras. Efter detta 

följer vårt teoretiska angreppssätt som är indelat i tre delar; Välkommen till maskeraden!, 

Modefotografiets egenskaper samt Kvinnan, subjektet och hennes blick.  

 

I Välkommen till maskeraden! redogör vi för hur kvinnlighet kan konstrueras och betraktas på 

ett övergripande plan. Detta smalnar vi sedan av genom att anknyta det till vårt konkreta fall i 

Modefotografiet och dess egenskaper. Slutligen går vi in på teorier om hur man studerar 

bilder utifrån bland annat hur en avbildad person använder blick och kroppspråk. Därefter 

följer metodavsnittet som är till för att ge läsaren inblick i hur tankearbetet i den kommande 

analyserande diskussionen har fungerat. I den analyserande diskussionen fokuserar vi på 

skillnaden mellan uppenbart arrangerade bilder och bilder av en mer vardaglig karaktär. Den 

efterföljande avslutande reflektionen tar vid där föregående avsnitt slutar samt lyfter 

diskussionen till en nivå utanför det konkreta materialet. 
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Bakgrund: Ebba von Sydow 

Ebba von Sydow föddes i Älvsborgs församling i Göteborg den 18 februari 1981. Ebbas 

farfarsfar var Sveriges statsminister under 1921 där han bland annat lade fram förslag för 

avskaffandet av dödstraff. Ebba har studerat journalistik vid University of Massachusetts i 

Boston samt juridik i Sverige. Via frilansjobb som musikjournalist blev hon anställd på 

tidningen Expressen och tog sedan över redaktörskapet för deras bilaga Fredag vars innehåll 

kretsade runt mode, musik, filmer och kändisar. Hon är i skrivande stund chefredaktör för 

tidningen Vecko-Revyn som är en modetidning för unga tjejer och i mars 2006 kom hon ut 

med boken Ebbas stil – Guiden till en glammigare garderob.1 Boken har sålts i stora upplagor 

men även fått kritik av bland annat författaren Carina Burman i en artikel i Expressen den 24 

maj 2006 där hon menar att von Sydow förespråkar ett 1800-tals ideal och att boken även 

förespråkar ett väldigt heteronormativt ideal. 2  

Ebbas stil – Guiden till en glammigare garderob 

 

fig.1 

 

Boken Ebbas stil – Guiden till en glammigare garderob skrev Ebba von Sydow eftersom det 

fanns så mycket som aldrig fick plats i bilagan Fredag, framförallt en massa frågor från läsare. 

Von Sydow skriver i inledningen av boken att hon under sin tid som redaktör på bilagan 

Fredag kunde ha uppemot tusen mail i veckan med enbart modefrågor, uppenbarligen finns 

det därmed något i hennes uttryck som gör att folk litar på henne och aktivt söker rådgivning 

                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_von_sydow, 2006-12-08 klockan 14.03, sökord: Ebba von Sydow 
2 http://www.expressen.se/index.jsp?a=593258, 2006-12-20 klockan 16.27, sökord: Ebbas stil – Guiden till en 
glammigare garderob 
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utöver att endast agera passiva mottagare. Det handlade inte om att läsarna ville veta vilken 

väska Nicky Hilton hade på stranden i St. Tropez utan om vilka plagg alla borde ha i 

garderoben, hur man provar ut de perfekta jeansen och vilken höjd på stövlarna som är mest 

smickrande för de med stora vader3. Boken är förutom inledningen indelad i åtta kapitel: 

”Konsten att shoppa”, ”Den perfekta basgarderoben”, ”Jeans, jeans, jeans”, ”Sko dig smart”, 

”Handväskan”, ”Sköna hemligheter”, ”Rätt & Fel” samt slutligen ”Adresser”. 

 

I det första och största kapitlet får vi först ta del av Ebbas 10 shoppingregler som ger oss tips 

på hur vi kan få ut det bästa av vår shoppingrunda som exempelvis det fördelaktiga i att alltid 

shoppa ensam och att gå på stan i snygga kläder.4 Kapitlet är också indelat i olika grundkurser 

i shopping som med titlarna ”Du är kunden, okej?”, ”Lär dig rensa!” och ”Smickra din figur” 

där vi lär oss garderobsrensning enligt mottot släng så får du köpa nytt, att hantera snorkiga 

butiksbiträden och att svarta kläder är figursmickrande. Övriga ämnen som behandlas är 

exempelvis risker och fördelar med nätshopping, färglära samt konsten att hitta bra 

vintagekläder. Neonfärger bekräftas vara ”inte snyggt, aldrig, på någon” och vi blir 

redovisade ett par klassiska stilikoner. 

 

I kapitel två får vi en introduktion till vad von Sydow anser vara den perfekta basgarderoben 

och hur svårt det kan vara att hitta de perfekta basplaggen exempelvis vitt linne, den lilla 

svarta och den vita skjortan. Vi får även en snabbkurs om Audrey Hepburn samt en intervju 

med Bobo Hagman som är designchef för klädmärket Boomerang5 

 

                                                 
3 von Sydow, Ebba, Ebbas stil – Guiden till en glammigare garderob, (2006) Forum Bokförlag Stockholm s. 7 
4 Ibid. s. 14 
5Ibid. s. 82-83  
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fig.2 

 

Kapitel tre – ”Jeans, jeans, jeans” behandlar ämnen som val av midjehöjd samt hur mörk färg 

gör dig smalare. Läsaren varnas även för jeans med överflöd utav detaljer, görs uppmärksam 

på att det finns vissa tillfällen då man bör välja annat än just jeans samt presenteras en lista 

med märken man bör känna till. 

 

 

 

fig.3 

 

Kapitlet ”Sko dig smart” börjar även här med en introduktion. Här får vi veta varför von 

Sydow älskar att köpa skor och väskor och att det därför blir lite problem med förvaringen. till 

exempel lär vi oss att aldrig ha vita skor, för höga klackar, för spetsig tå, sportsandaler eller 
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svarta skor till ljusa kläder. Efter det får vi veta vilka fem skodesigners vi bör känna till och 

vilka skor som passar till vilken outfit. 6 

 

 

fig.4 

 

Kapitlet ”Handväskan” börjar med en introduktion om hur handväskan har blivit det 

modeattribut som unga kvinnor väljer att lägga mest pengar på och hur unga kändisar driver 

fram vilka väskmodeller som är hetast för säsongen. Efter det får vi några tips på vad vi bör 

tänka på när vi ska köpa en väska, bland annat vilken storlek som passa till din längd, hur 

många fack väskan har och hur tung den är.7 Därefter följer en introduktion till några av 

dagens ”it-väskor” samt några som alltid kommer att vara populära, oavsett trender som 

kommer och går. Kapitlet avslutas med att vi får några tips på hur du känner igen en fejkad 

designerväska samt att en kort intervju med Sofia Berggren som är pr-ansvarig för Mulberry 

och Gucci i Sverige.8 

 

                                                 
6Ibid. s. 104-117 
7Ibid. s. 120-124 
8von Sydow, s. 133-138  
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fig.5 

 

I kapitlet ”Sköna hemligheter” följer först en kort introduktion om vad von Sydow anser om 

olika sminktrender och hur man med smink kan skapa en lyxkänsla i en annars trist vardag.9 

Därefter följer ett uppslag om olika hemmakurer som man kan testa för att få mjuka 

armbågar, ta bort en finne eller hur man gör sin alldeles egna kroppsskrubb. Dessutom följer 

några tips på mindre lyckade hemmakurer, hur man sminkar sig som ett proffs, smink som 

man bör undvika i alla lägen, skönhetsprodukter man måste ha testat samt coola sminkningar 

att inspireras av.10 Därefter får vi veta vilka produkter som kändisarna använder, en snabbkurs 

om Elizabeth Arden, Ebbas topp tio sminkfavoriter, Ebbas topp tio skönhetsfavoriter, hur vi 

ska göra för att dofta rätt samt von Sydows favoriter när det gäller dofter för partyt, vardagen 

och dejten.11 Efter det kan vi läsa en intervju med Emma Nybom som är makeupartist för 

Mikas i Stockholm, hur vi kan lägga till bra vanor för att få fina fötter, babymjuk hud, 

välskötta naglar och fint hår och även ta del av Ebbas topp tio när det gäller hårfavoriter. 

Avslutningsvis får vi ta del av två intervjuer, den ena med Jonathan som slog igenom med 

dokusåpan ”Hollywood hairstyle” och Natasha Toloue som äger salongen Natasha Sthlm.12 

 

                                                 
9 Ibid. s. 142 
10 Ibid. s. 144-146 
11 Ibid. s. 148-157 
12 Ibid. s. 158-172 
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fig.6 

 

Även kapitlet ”Rätt & Fel” inleds med en introduktion till kapitlet och här handlar det om hur 

man gör för att ta sig in på någon av klubbarna kring Stureplan och att det först och främst 

handlar om att ha ett VIP-kort eller hänga på någon som äger ett.13 Därefter följer ett litet 

veckoschema för en Stureplansprinsessa, Dresscode: Stureplan, konsten att bjuda och bli 

bjuden, flirtknep som fungerar, Ebbas tio tips som gör dig till ett mingelproffs, Ebbas 

partylagar och hur man klär sig rätt för alla tillfällen. 14 Avslutningsvis är det en intervju med 

Carolina Högfeldt som är hovmästare på Vassa Eggen.15  

 

Sista kapitlet tar kort upp von Sydows favoritadresser världen över, hennes outletfavoriter, 

Stockholmsfavoriter, New York – favoriter samt hennes Los Angeles – favoriter.16 

                                                 
13 Ibid. s. 176-178 
14 Ibid. s. 179-192 
15 Ibid. s. 194-197 
16 Ibid. s. 199-206 
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Teoretisk inramning: Kvinnlighetens vara och modefotografiet 

Välkommen till maskeraden! 

I boken Under det rosa täcket – om kvinnlighetens vara och feministiska strategier skriver 

Nina Björk i kapitlet Välkommen till maskeraden! om att kvinnlighet uppfattas som 

någonting medfött och att det är kvinnors uppgift att vara kvinnliga. Detta rymmer dock en 

motsättning, den medfödda kvinnligheten måste läras in. Genom den osäkerhet som skapas 

bildas grunden för modetidningarna.17 Björk menar att modetidningarna finns till för att 

kvinnor ska förverkliga sin första uppgift: att bli traditionellt kvinnliga, alltså att bli sköna 

objekt. Detta får dock inte bli allt för uppenbart utan kvinnligheten måste målas i naturliga 

färger som ”måste vårdas och paketeras rätt för att överhuvudtaget få kallas kvinnlighet.”18 

Detta förstärks i boken med ett citat ut tidningen Elle: 

 

 Den medvetna kvinnans säkra smak. För hon lockas inte av tillfälliga Lolitanycker 

eller missklädsamma vulgotrender. Hon håller värdigt fast vid sin kvinnlighet. 

Ibland maskerar hon sin kvinnlighet i för stora herrockar och robusta 

gummistövlar. Men ansiktet förblir omaskerat, makeupen är minimal. Ett lätt 

färgat underlag och löst puder i en ton så nära den egna hudens. Ögonen markeras 

försiktigt, liksom ögonbrynen. Gärna i de vackra grå- eller brunskalorna som ger 

hennes ansikte och person de rätta fullvuxna dragen.19 

 

Nina Björk påvisar genom detta citat att kvinnas omålade ansikte i själva verket är 

synnerligen påmålat med kräm, puder, ögonskugga och ögonbrynsfärg. Björk menar att det 

som maskeras i den stora herrocken och gummistövlarna i själva verket är en annan mask, 

kvinnlighetens mask och menar att det är här som vår kultur och modevärlden tystnar för 

kvinnligheten kan inte ha en mask, den ska finnas blott i sig själv. Det blir alltså en slags 

motsättning, dels ska vi instinktivt veta hur vi ska vara kvinnliga men samtidigt behöver vi 

tidningar eller en bok som Ebbas Stil – Guiden till en glammigare garderob för att lära oss 

hur vi blir kvinnliga på rätt sätt.  

 

                                                 
17 Björk Nina, Under det rosa täcket – om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, (1996) Whalström & 
Widstrand s. 18 
18 Ibid. 
19 Ibid. s. 19 
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När modevärlden använder ordet maskerar så får det oss att tro att det ska finnas något 

bakom det, någonting egentligt eller sant men det kan inte avslöjas eftersom det inte har 

någon innebörd.20 ”sanningen är ett puder, en kajal, en ögonskugga – en kvinna klädd i 

kvinnlighet.”21Björk använder sig även av ett annat citat för att ytterligare förstärka sin 

ståndpunkt: ”Nu signalerar vårens kvinna om vem hon är genom att klä ut sig till sig själv, i 

ett feminint och funktionellt mode”22 och menar med detta citat att det blir allt för uppenbart 

hos modetidningarna att kvinnlighet handlar om maskerad.23. Fortsättningsvis ställer sig 

Björk frågan: ”Men hur blir då anatomins kvinna kvinnlig?”24 och i Elle finner hon svaret på 

denna fråga, att genom att vara sin kropp blir kvinnan kvinnlig – ”men vara denna kropp i ett 

kulturellt tecken för kvinnlighet: de sexiga kläderna.”25 Det som det alltså handlar om är att 

kvinnan är sin (klädda) kropp som Björk skriver och i modemagasin får kvinnokroppen bära 

en mening som säger att den är  

 

…njutning, sexighet, hon som det är värt att titta på, hon som är värd att älskas för 

sin skönhet. Kvinnokroppen är en bild, ett objekt, en konstprodukt som vi åtrår – 

en bild som det krävs kroppsligt och estetiskt arbete för att uppfylla om man råka 

vara född med det kön som har till uppgift att förverkliga denna bild.26 

 

När vi bejakar vår kvinnlighet genom att ta på oss kvinnliga kläder så blir vi samtidigt 

kvinnor och på så vis så skapas Kvinnan och vi vet vad vi är när vi är kvinnor. Björk menar 

att modemagasinen säger: först har vi kvinnan – sedan följer kvinnligheten medan Björk 

istället menar att först har vi bestämt vad kvinnlighet är – sedan blir vi kvinnor, eller istället 

kvinnan är sin kvinnlighet – utanför den känner vi henne inte.27 ”Om det inte hade funnits 

kulturella berättelser om kvinnlighet, så hade vi inte heller varit vad vi idag menar kvinnor.”28 

 

Nina Björk skriver att om patriarkatets förutsättning är att finna en koppling mellan den 

anatomiska kvinnan och den kvinnliga kvinnan så måste vi fråga oss, varför vill vi vara 

kvinnliga? Och varför tar vi en mask för vår identitet? Björk menar här att den kvinnlighet 

                                                 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. s. 21 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. s.22 
27 Ibid. s.22-23 
28 Ibid. s.23 
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som är en maskerad av i smink och kläder och egenskaper inte är en falsk mask som 

förtrycker den sanna kvinnans ansikte och att vara kvinnlig är att vara denna mask. Vad 

kvinnan skulle vara utan denna mask kan man inte veta eftersom hon blir till först då hon har 

lärt sig de kulturella koderna för kvinnlighet.29 Björk menar alltså att man inte kan rikta sin 

kritik mot ”den sköna kvinnan” och säga att det är en falsk kvinnobild som skulle kunna ha en 

sann kvinnobild utan istället måste man rikta sin kritik mot en reducerad kvinnobild. En bild 

som bara visar kvinnan som en skönhet, sexighet och framförallt som en kropp, detta är 

dessutom enligt Björk en kritik mot en falsk koppling mellan naturlighet och kvinnlighet.30 

Det kan vara värt att fråga sig om tidningar och böcker i samma linje som Ebbas Stil – Guiden 

till en glammigare garderob verkligen kan hjälpa oss att bli mer kvinnliga eller om de bara 

hjälper till att förstärka den reducerade kvinnobild som finns idag? 

 

Björk skriver vidare att varje individ i ett samhälle måste veta hur den ska göra detta samhälle 

till sitt, skapa sin egen tolkningsram för att överhuvudtaget kunna agera i det och i en kultur 

där människor delas in efter kön är detta alltså att känna sitt kön. Att veta hur man ska agera 

och vara och att kunna tolka sig själv utifrån det är alltså en nödvändig kompetens – en 

identitet.31 ”Vi tar alltså en mask för vår identitet helt enkelt för att denna mask är en stor del 

av vår identitet.”32 Vissa feminister som förespråkar ”äkta kvinnlighet” menar att maskeraden 

är ett uttryck för mod och i modemagasin beskrivs kvinnan som bejakar sin kvinnlighet och 

vågar ”sätta på sig masken” som modig. ”På sjuttiotalet var det inte tillåtet att vara kvinnlig, 

men nu är vi ”fria” och ”modiga” nog att vara kvinnor – och denna frihet och detta mod är ett 

tecken på jämlikhet.”33 Nina Björk förstärker detta genom att delge ett citat av Barbro 

Lennéer – Axelson, före detta vice ordförande i RFSU och terapeut, från ett reportage i Elle: 

 

– I början av 70-talet när kvinnor gjorde inbrytningar på manliga områden, tonade 

de ner sitt biologiska kön för att bli accepterade. Idag när jämställdheten är mer 

stabil vågar både män och kvinnor betona sina olikheter. Det ökar attraktionen. 

Dessutom undviker kvinnor att bli beskyllda för att vara manshatare och frigida 

                                                 
29 Ibid. s.24 
30 Ibid. s.24 
31 Ibid. s.25 
32 Ibid. 
33 Ibid. s.26 
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ragator av män som känner sig hotade av kvinnor som kräver makt och 

delaktighet.34 

 

Men när det är tillåtet att vara kvinna igen så handlar det inte om att låta kvinnokroppen vara 

som den är utan varenda del av din kropp ska tränas och trimmas, vara ett föremål för omsorg 

och förbättring. Nina Björk menar att om du testar att läsa Vecko-Revyn i två månader så 

kommer du att upptäcka att det inte finns något på kroppen som du kan vara nöjd med och 

menar att det är allt arbete och all tid att förändra kroppen som kallas ”tillåtelse att vara 

kvinnlig”.35. Björk menar att 

 

det är uppenbart att ju mer ”det är tillåtet att vara kvinna” desto mer måste vi bli 

kvinnor. Många kvinnor utför varje dag någon handling som ska göra dem till den 

”naturliga” kvinnan – detta skapelsearbete är en del av vår vardag.36 

 

”Om vi ska bejaka vår kvinnlighet ska vi väl inte förändra den?”37 

 

Vidare skriver Nina Björk att när en kvinna tänker på sig själv så tänker hon på sin kropp och 

även i förlängningen på den man som begär henne eller hennes kropp. Inte ens när kvinnan 

uppmanas att vara generös mot sig själv och att bry sig om sig själv kan hon glömma vem 

denna hon själv är: mannens objekt. Underförstått menas det alltså att det finns en manlig 

blick närvarande även när kvinnor ser bilder som är riktade till dem själva. Men hur 

representeras detta i Ebbas Stil – Guiden till en glammigare garderob när vi har von Sydow 

själv som avsändare, producent, modell och objekt i bilderna? Björk menar att vara 

objektifierad inte bara betyder att när mannen ser mig som kvinna så ser han mig som ett 

objekt utan att även att jag själv ser mig som ett objekt, att min kropp både är jag och ett 

objekt som jag bör dekorera, träna och klä.38  

 

Som tidigare nämnt menar Nina Björk att kvinnlighet uppfattas som någonting medfött och att 

det är vår uppgift som kvinnor att vara kvinnliga men att denna medfödda kvinnlighet 

samtidigt är någonting som måste läras in och att det är ur detta som modetidningarna har 

                                                 
34 Ibid. 
35 Ibid. s.26-27 
36 Ibid. s.29 
37 Ibid. 
38 Ibid. s.32 
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kommit till.39 Ebbas Stil – Guiden till en glammigare garderob är förvisso ingen modetidning 

utan istället en längre och mer utförligare sådan i bokformat där vi genom tips och bilder får 

lära oss hur vi blir traditionellt kvinnliga. Det är främst bilderna i boken som hjälper till att 

förstärka den bild av kvinnan som presenteras i boken, i detta fall porträtterad av Ebba von 

Sydow, som det rätta sättet att vara kvinnlig på. 

 

Modefotografiets egenskaper 

Anette Göthlund skriver i High Heels and Licking Tongues – Sisley and Fashion-

Pornography
40 om olika konventioner och traditioner som formar modefotografiet som 

uttrycksform. Göthlund hävdar att modefotografiet närmar sig en rad andra fotografiska 

former och ofta är en sammanblandning av dessa, till exempel amatör-, konst- och 

pornografisk fotostil. I studien exemplifierar hon detta med modehuset Sisleys användande av 

Terry Richardson som fotograf för en kampanjkatalog 1998 där modefotografi, livsstilsreklam 

och konstfoto samverkar. Richardson har gjort sig känd genom medverkan i livsstilsmagasin 

som Vice och i-D där hans visuella stil kännetecknas av att framhäva de okonstlade, naturliga 

eller rentav fula och våldsamma tendenserna hos vad han porträtterar. Modefotografiet har 

enligt Göthlund tre huvudsakliga karakteristika eller syften41: 

 

- Att förmedla information om kläder i en attraktiv kontext och locka till konsumtion. 

- Att förmedla vissa värderingar kopplade till varumärket och sälja en livsstil eller 

image. 

- Att inta ett mer avantgardistiskt tillvägagångssätt där fotografens estetiska eller 

konstnärliga ambitioner står i centrum. 

 

Ska man se von Sydows förhållning till de tre punkterna ovan ser man ganska snabbt att hon 

förhåller sig till de två första punkterna och på så vis kombinerar dem. I detta fall gäller det 

dock inte att sälja en viss produkt utan snarare att sälja själva Ebba von Sydow och hennes 

livstil. Vi får i Ebbas Stil – Guiden till en glammigare garderob lära oss hur vi på olika sätt 

kan bli som von Sydow. 

 

                                                 
39 Se s.9 första stycket. 
40 Granqvist, Raoul. J (ed), Sensuality and Power in Visual Culture (2002) Umeå, s.121-137 
41 Ibid, s.123 
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Modefotografiet porträtterar allt som oftast mode för kvinnor och därför är det i störst 

utsträckning kvinnor som figurerar på fotografierna som självklart även då vänder sig till just 

kvinnor. Göthlund skriver även om hur modefotografiet oftast baseras på ett heteronormativt 

begär och reproducerar patriarkala maktstrukturer mellan den avbildade kvinnan och mannen 

för vilkens blick bilden är konstruerad även om det gäller kläder för kvinnor vars 

marknadsföringsmässiga målgrupp således också är kvinnor. Göthlunds avslutande mening i 

essän sammanfattar: ”And insofar these images are directed to female viewers, we are once 

again as women asked to desire for ourselves to be desired.”42 

 

Kvinnan på bilden, subjektet och hennes blick 

Judith Levy skriver i Creativity on the Boundary: Ingres’ Madame de Senonnes att när vi 

tittar på en bild så finns det tre stycken perspektiv närvarande: Det porträtterades, den som 

skildrar samt betraktaren. Framgången hos en bild kan sägas bero på hur väl ett motiv, via 

målarens eller fotografens spegel och blicken hos personen som betraktar slutresultatet, 

skildrar en mening, ett budskap eller en känsla.43 

 

Griselda Pollock vill i Vad är det för fel med ”kvinnobilder”? kritisera vårt sätt att se på 

bilder föreställande kvinnor. Istället för att göra en klassisk uppdelning mellan bra och dåligt, 

högt och lågt, veckotidningsannonser och konstfoto etc. vill hon ersätta detta med idén om 

”kvinnan som betydelsebärande i en ideologisk diskurs”44. Vi vill anamma detta genom att ha 

som utgångspunkt för en visuell analys av fallet Ebbas Stil – Guiden till en glammigare 

garderob att kvinnan på bilden är avsändaren till bildens mening och konstruerar därmed sin 

egen bild av kvinnlighet snarare än att den är konstruerad utav en hela tiden närvarande 

manlig blick. 

 

För att kunna studera personporträtt eller liknande bilder där en eller flera personer står som 

centralt porträtterade objekt blir blicken av avgörande betydelse.45 Huruvida blicken riktar sig 

mot betraktaren och söker etablera en personlig relation eller mot något annat objekt inom 

                                                 
42 Ibid, s.136 
43 Granqvist, Raoul. J (ed), Sensuality and Power in Visual Culture (2002) Umeå s.34 
44 Arrhenius Sara (red), Feministiska Konstteorier, (2001) Stockholm, Raster s.89 
45 Kress, Gunther & von Leeuwen, Theo, Reading Images: The Grammar of Visual Design (2001) London, s. 
121-123 
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bilden blir avgörande för hur den fungerar. Vi kommer här att fokusera på den förstnämnda. 

En blick riktad rakt in i kameran och i förlängningen rakt mot betraktaren av det 

färdigproducerade och publicerade bildmaterialet har två karakteristiska drag.  

 

För det första är detta ett erkännande av betraktarens existens. Subjektet på bilden erkänner att 

denne blir betraktad och betraktar i sin tur tillbaka från bilden och inbjuder till en ömsesidig 

relation utav erkännande om varandras existens, om än på ett imaginärt plan då bilder är döda 

objekt snarare än levande organismer. För det andra kräver blicken att betraktaren relaterar till 

denne som en direkt uppmaning. Gunther Kress och Theo van Leeuwen kallar denna bild för 

demand
46 (engelska för krav eller kräva) då den uppmanar eller kräver betraktaren att 

identifiera sig med den och underkasta sig dess betydelse eller budskap. Den exakta naturen 

av denna imaginära personliga dialog eller relation skapas vidare efter en rad andra attribut 

som står att finna i bilden. Härstammar blicken från en leende person som signalerar ett öppet 

kroppsspråk är det en invit till ett vänskapligt förhållningssätt medan putande läppar 

uppmanar betraktaren till att åtrå personen.47 Blicken som riktar sig bort från betraktaren har 

därmed en motsatt funktion. Den presenterar dess bärare som ett objekt inför betraktaren och 

skänker därmed den seende rollen som flugan på väggen, som den osynlige observatören som 

ser och kontemplerar ett objekt via en envägsblick. 

Metod 

Det semiotiska tillvägagångssättet 

Den semiotiska metoden utgår från att varje bild, text eller annan form av uttryck är 

meningsbärande, det vill säga att det säger något om vår omvärld, hur vi förstår den eller lever 

våra liv. Ett objekt är inte bara ett objekt utan ett snarare vår egen upplevelse och tolkning av 

detta utifrån våra egna referensramar och vår sociokulturella härkomst48. Semiotiken som 

tolkningsmodell skulle kunna liknas vid de processer som förekommer instinktivt då du tittar 

på exempelvis en bild i vardagligt sammanhang, du registrerar kanske först vad den föreställer 

rent konkret för att sedan rita upp en personlig upplevelse utav känslor och associationer som 

bilden väcker hos just dig. Med andra ord har du genom en, kanske självgående eller 

omedveten, tolkningsprocess gjort bilden till meningsbärande. 

                                                 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Jansson, André, Mediekultur & Samhälle (2002) Studentlitteratur Lund, s. 55 
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Semiotiken som konkret analysverktyg är uppdelad i två steg, denotation följt av konnotation. 

I det första steget konstaterar vi rent konkret vad bilden föreställer. För att hämta ett exempel 

från André Janssons Mediekritik och samhälle49 kan vi tänka oss att i det första steget, 

denotationen, konstatera att vi ser en bild på något så vardagligt som en hund. Praktiskt taget 

alla människor vet vad en hund är och skulle om efterfrågade kunna beskriva detta för en 

annan person efter en rad egenskaper som hunden innehar. Det kan rent konkret vara en svart, 

strävhårig tax av honkön. Ordet eller bilden hund kan även fungera som en mer övergripande 

beskrivning av objektet som att det är ett djur som skiljer sig från människan eller andra djur 

genom en rad olika egenskaper. I nästa steg, konnotationen, skapar man en mer personlig 

inläsning av bilden och ser till i vilket sammanhang den verkar och vilka känslor samt 

associationer den väcker. Beroende på sammanhang skulle hunden kunna syfta till så motsatta 

betydelser som människans bästa vän respektive vilddjur, eller rentav kärlek respektive hat. 

Semiotiken handlar med andra ord om att först förstå vad som faktiskt visas för att sedan gå 

vidare med att utröna vad detta egentligen betyder eller har för egenskaper.  

 

I sin bok Mytologier från 1957 menar Roland Barthes att de konnotativa betydelserna hos ett 

analysobjekt alltid måste förstås utifrån de sociokulturella föreställningar som det framträder 

inom, detta då den semiotiska analysmetoden är starkt kopplat till subjektiva läsningar.50 

Semiotiken som metod lämpar sig därför ypperligt för att kombineras med mer konkreta 

teoretiska ingångsvinklar om hur verkligheten ser ut. 

                                                 
49 Ibid. s.56 
50 Ibid. s.60-61 
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Analyserande diskussion 

Huruvida von Sydow sällar sig till den klassiskt negativa kvinnobilden blir i det är fallet 

intressant att undersöka då hon själv står som såväl porträtterat objekt som avsändare till 

bilderna. Snarare än att personen på bilderna enbart är ett objekt att fästa blicken på är hon 

även ett betydelsebärande subjekt med blicken allt som oftast stadigt riktad mot dig som ser 

på henne, hon vill säga betraktaren något och bilden är det medium med vilket hon framställer 

detta. Distinktionen mellan konstnären/fotografen (den som porträtterar) och objektet (det 

porträtterade) 51 är därmed upplöst eller åtminstone av flytande karaktär.52 

 

Introduktion till bilderna 

Som övergripande tema för analysen utav Ebbas Stil tänker vi oss kvinnlighet, det vi är ute 

efter är ett slutresultat med en uttalad bild utav vad kvinnlig identitet innebär i det unika fall 

som är Ebba von Sydow. Vidare upptäcker vi tidigt en klar distinktion mellan bilder som 

känns uppenbart arrangerade och bilder som verkar tänkta att porträttera personen i ett mer 

vardagligt sammanhang.  

 
Det vi ser när vi tittar på bilderna av Ebba von Sydow är vid första anblicken en gravt 

stereotypiserad bild av en blond, konsumtionsälskande, klassiskt måttfull överklasskvinna 

med smak för det goda i livet: kläder, drinkar, takeaway-kaffe och massor av shoppingpåsar, 

se exempelvis fig.7 längre fram. Detta bekräftar hur Ebba von Sydow genom bilderna på sig 

själv sällar sig till en stereotyp fotografisk tradition vad det gäller porträttering av kvinnor. 

Von Sydow är i de flesta fallen centrerad i bilden, glatt leende och poserande i stil med en 

skyltdocka. Hon skapar på detta sätt ett uttryck som säger att det är hon som person som är det 

centrala i bilden, snarare än att syftet är att förtydliga textens budskap eller sammanhanget i 

vilket bilden figurerar. I de flesta fallen är blicken riktad rakt mot betraktaren, i ett fåtal bilder 

är blicken istället riktat ut från bilden och i några av bilderna är blicken dessutom riktad mot 

ett föremål i bilden på ett uppenbart arrangerat sätt, exempelvis fig.4 där von Sydow med klart 

spelad överraskande mimik betraktar prissättningen på en handväska. 

 

                                                 
51 Arrhenius, s.34 
52 Ibid., s.89 
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Självrepresentation och kvinnlighet 

Ebbas Stil – Guiden till en glammigare garderob är fylld med ett närmast oräkneligt antal 

fotografier. Att säga något om dem alla på en individuell behandlingsnivå blir därför en 

omöjlig uppgift inom ramen för denna uppsats. Då bildmaterialet är av relativt uniform 

karaktär ser vi snarare till de gemensamma tendenser som förekommer för analys och lyfter 

fram bilder som vi anser exemplifiera dessa. Som tidigare nämnt rör sig Ebbas Stil – Guiden 

till en glammigare garderob huvudsakligen mellan två olika fotografiska inriktningar: 

amatörfotot och den uppenbart arrangerade bilden. Till en början tittar vi närmare på ett antal 

bilder som kan sägas representerar den arrangerade bilden, vilka i mångt och mycket delar 

egenskaper med modefotografiet i kommersiella sammanhang. 

 

Med modefotografiets egenskaper att blanda samman stilar samt de centrala motiven i Ebbas 

Stil – Guiden till en glammigare garderob, det vill säga modellen och kläderna, i åtanke blir 

det relativt uppenbart vilket fält boken existerar inom: Modet och det säljande fotografiets 

värld där attribut skildras i ett attraktivt sken för att uppmuntra konsumtion53. Snarare än att 

sälja konkreta klädesplagg blir det fotografiska syftet i Ebbas Stil – Guiden till en glammigare 

garderob att koppla samman inneboende värderingar och associationer hos vissa varumärken 

med von Sydow som person och därmed legitimera hennes position som smak och stilmässig 

uppfostrare utav svenska kvinnor. Genom att visa hur hon rör sig bekvämt bland 

shoppingpåsar från Chanel och Mulberryväskor kopplas märkenas drag av exklusivitet och 

klass direkt samman med von Sydow som person och hon blir därmed själv något av ett 

varumärke, en kvalitetsgaranti för den goda smaken och en röst att lita på. 

 

                                                 
53 Granqvist s.121-137 



Linköpings Universitet, Campus Norrköping   
Kultur, samhälle & mediegestaltning, P8 SSO 
 
 

20

 

  

fig.7 och 3 

 

På bilden ovan ser vi von Sydow promenerandes nedför ett shoppingstråk bärandes ett antal 

påsar med blicken riktad stadigt mot betraktaren och det blir uppenbart att hon vill dig något, 

hon har något att visa upp54. I det direkta blickfånget finns vid sidan av personens ansikte en 

svart påse från Chanel. Uppenbart kontrasterande i sin svarthet mot de vita kläder och 

logotyplösa påsar som omger von Sydow som blir Chanel närmast en egen person i bilden 

som ber om uppmärksamhet, omöjlig att ignorera. I sin stilrenhet och avsaknad av detaljer blir 

det endast det skrivna namnet, själva varumärket på påsen, som finner sig i blickfånget 

snarare än ett konkret plagg. Därigenom kopplas de direkta fria associationerna som själva 

namnet Chanel är laddat med samman med von Sydow som person snarare än med vad 

Chanel skapat, det vill säga kläder. Snarare än klassisk modereklam för kläder är ambitionen 

att sälja in personen som håller i påsen. Chanel har alltid genom sina kollektioner signalerat 

klassisk kvinnlighet av det exklusivare slaget med matchande prissättning och 

svårtillgänglighet, det är ett varumärke som snarare finns i varje någorlunda modeintresserad 

kvinnas tankevärld än garderob. Varumärket Chanel står här, såväl symboliskt som rent 

strukturerat inom bildens ramar, i underordnad betydelse till personen som bemästrar och 

använder sig av det för att säga något om sig själv. 

 

Fig.3 fungerar enligt i stort sett samma principer. Det uppenbara motivet, vad bilden rent 

objektivt föreställe, är en kvinna i vit topp liggandes i en samling damskor. Blicken och 

                                                 
54 Kress & von Leeuwen s.121-123 
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leendet riktas likt på föregående exempel rakt mot betraktaren och i sin högra hand håller hon 

en mörkt färgad sko. Likt föregående exempel kopplas varumärken samman med person, 

märken som är synliga är till exempel Yves Saint Laurent och Jimmy Choo, båda varumärken 

signalerandes en exklusiv och dyr smak i klassiskt kvinnlig karaktär. En väsentlig skillnad är 

här att kvinnan inte framträder i vad som skulle kunna sägas vara ett snapshot av vardagen, 

likt shoppingpromenaden i tidigare stycke. Nivån av poserande är mer uppenbar liksom 

arrangemanget utav skor runtomkring henne vilket ger bilden en karaktär utav mer klassiskt 

reklamfotografi. Den konkreta produkten skor hos vilka ett fåtal varumärken är klart synliga 

ges här större utrymme utan att för den skull förringa det centrala objektet, kvinnan som 

ligger ovanpå dem, de är hennes att använda sig av efter tycke och smak. Med Göthlunds 

teorier om det kvinnliga fotografiets syfte att skapa ett begär55 agerar detta här liknande det 

klassiska modefotografiets konsumtionslockande syften56. Konsumtionsuppmaningen gäller 

dock inte den konkreta produkten skor utan är snarare av mer symbolisk karaktär, du blir 

personen bilden vill saluföra genom att anamma den smak och stil som bokens syfte är att 

utbilda sin läsare i, snarare än att direkt köpa skor av ett visst märke som är förekommande i 

fotografierna. Även om resultatet eventuellt är detsamma, konsumtion utav exempelvis YSL-

skor, finns en väsentlig skillnad i fråga om att marknadsföra en person som via produkter 

anskaffar sig en position, snarare än den konkreta produkten med vilken positionen skulle 

kunna sägas vara anskaffad genom. 

 

 

fig.8 

 

                                                 
55 Granqvist, s.136 
56 Ibid. s.123 
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På bilden ovan ser vi von Sydow poserandes på Stureplan med blicken riktad bort mot något 

objekt utanför bildens ramar. Omgivningen är mörk och upplyst, tiden på dygnet är uppenbart 

sen. I bakgrunden ser vi det karakteristiska svampformade monumentet, en central plats på 

och en symbol för Stureplan. Den kursivt utformade texten som figurerar i bildens högra kant 

är en uppmaning om hur man bör agera kring utelivet i stadsdelen som lyder ”Se söt, fräsch 

och trendig ut – men aldrig för trendig, för sminkad eller för utmanande”. Texten och bilden 

skulle i detta fall kunna sägas vara essensen av vad det innebär att vara Ebba von Sydow. Då 

den figurerar i bokens sista kapitel är det dags att sammanfatta vad läsaren lärt sig. Detta sker 

på ett symboliskt plan lämpligt nog på Stureplan, en plats med vissa värden och ramar som 

kanske inte är helt lätta att avkoda. Måttfullhet och klassisk kvinnlighet av lätt 

överklasskaraktär har genomgående i boken varit bildmässigt representerade genom klädval, 

synliga varumärken och poserande. I det sista kapitlet kopplas detta sammansatta stilpaket 

samman med en konkret plats med vilkens dess värderingar överensstämmer, nämligen 

Stureplan. Texten förstärker den måttfulla kvinnlighet som anses nödvändig för att kunna röra 

sig i den aktuella miljön. Kvinnan skall vara klädd på ett bestämt sätt och sminkad, men alltid 

med naturlighet som ledord, slutresultatet är att maskera och förändra sig till naturlighet, en 

slags uppklädd nakenhet.57 

 

 

Fig. 9, 10 och 11 

 

Bilderna ovan kan sägas vara representativa för den andra fotografiska stilen som, vid sidan 

av de mer glamorösa bilderna, finns representerad i Ebbas Stil. Vi möter här von Sydow i en 

                                                 
57 Björk. s.29 
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betydligt mer vardagsmässig gestaltning. Även om vissa utav de tidigare bilderna, exempelvis 

fig.5, 6 och 7, skulle kunna sägas skildra huvudpersonen i en vardaglig kontext skvallrar saker 

som poserande, perspektiv och ljus om att en större nivå av eftertanke varit närvarande. Vi 

kan inte vara säkra på att ovanstående bilder är vad vi skulle kunna kalla spontana och 

genuina snapshots av vardagen, framhävandet av von Sydows vardaglighet skulle lika gärna 

kunna vara en estetisk lek med modefotografiets form i Richardsonsk anda.58 Ambitionen går 

dock inte att ta miste på, om inte annat förstärks känslan av den polaroidliknande ram bilderna 

försetts med. Den vardagliga von Sydow fungerar som en uppenbar antites och 

kompletterande alibi till den tillfixade stilikon som lever livet läsaren vill ha. Att visa sig 

vardaglig blir ett sätt att komma ifrån bilden av sig själv som enbart existerande i 

modefotografiets egna, slutna och ytliga, värld med tillhörande kvinnobild och göra anspråk 

på att faktiskt existera även i en verklighet beståendes av att slappa i soffan och köpa 

oglamorösa pizzor, precis som en riktig kvinna. 

 

Vi tror att svaret till frågan om varför vad Ebba von Sydow förmedlar röner framgång till viss 

del står att finna i detta dualistiska sätt att representera sig själv. Genom att visa sig som 

omväxlande glamorprinsessa och ’girl next door’ täcker hon in hela spektrat av kvinnlighet 

från den uppenbart tillfixade och ’maskerade naturligheten’ av klassisk tjejtidningskaraktär 

som faller under Nina Björks granskning till något helt annat, något eller någon annan som 

skulle kunna sägas ligga betydligt närmare själva läsaren eller målgruppen. En teori är att du, 

modeintresserade tjej som anskaffat ett exemplar av Ebbas Stil – Guiden till en glammigare 

garderob, lyssnar mer på dina närmaste vänner än på tidningsannonserna när du handlar 

kläder. Ebba von Sydow förvandlas självklart inte till din bästa vän enbart genom att posera 

vänligt leendes med en pizzakartong. Genom att på detta sätt ge personen snarare än 

varumärket Ebba spelrum tar hon sig bortom modefotografiets regelvärld, eller åtminstone 

utökar hon sitt uttryckssätt genom att låta det innefatta ett flertal bildmässiga traditioner för att 

ge sken av att verka bortom det säljande fotografiets ramar. 

                                                 
58 Granqvist. s.123 
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Avslutande reflektion 

Stereotyper är på många sätt ett mindre kul begrepp att förhålla sig till. Att tala om företeelser 

i stereotypa ordalag är enligt personliga erfarenheter starkt sammankopplat med brist på 

kunskap, bristande engagemang eller bara gamla sköna fördomar. Det är ett sätt att vägra  

se nyanser och individualitet, att koncentrera sig på största möjliga gemensamma nämnare 

och dra allt över en kant. Effektivt, enkelt och smått roande. Ebba von Sydow är svår att ringa 

in på grund av att det är så otroligt lätt att med några skarpa formuleringar avfärda kvinnan 

och allt hon står för som rent rosafluffigt flickrumsnonsens. Vid försök till djupare läsning 

stöter man sig konstant med en ganska avväpnande snällhet och ovilja till djupare 

ståndpunkter än att konstatera att neonfärger är fult. Detta måste vi naturligtvis läsa  

som en klart utstakad strategi för att kunna ta sig till toppen av det avlönade tyckandets 

karriärstege utan att stöta bort den potentiella målgruppen på vägen. Kill with kindness. 

Resultatet blir självklart en armé själadöda varelser iförda rosa Chanel med ett perfekt uttal av 

Yves Saint Laurent och en övertygelse om att den dominerande religiösa inriktningen i 

mellanöstern heter jihad. Eller inte. Det är som sagt väldigt enkelt att se Ebba som ett destillat 

av all ondska i hela världen med syfte att ytliggöra och fördumma. Förmodligen beror det på 

att hon verkar ha ett himla kul jobb. När vi väl får ut något av Ebbas Stil handlar det mest om 

den omfattande formen av självrepresentation som först gjorde oss intresserade av att studera  

fallet.  

 

Genom att konstant gestalta sitt budskap med sin egen uppenbarelse som material skapas ett 

otroligt effektivt uttryck för, åtminstone enligt Ebba von Sydow själv, Den Goda Smaken. 

Upprepning som utlärningsmetod är inte att underskatta och genom den strida strömmen utav 

EBBA som möter läsaren blir det leende ansiktet och personen det tillhör direkt 

sammankopplat med en god stil och råd vi alla kan ta till oss. Ty på det rent innehållsmässiga  

planet är Ebbas stil av föga kontrovers karaktär. Hon skriver efter sunt förnuft om färger, 

matchning och utprovning. Det är råd alla som någon gång provat en klänning kan ta till sig 

och förmodligen, medvetet eller inte, kommer att praktisera vid nästkommande besök av ett 

provrum. Harmlösheten i stilen är förmodligen en av anledningar till varför den blivit så 

framgångsrik. Här ges inte mycket utrymme för utsvävningar till modevärldens mer 

avantgardistiska utrymmen och bilden då hon leendes poserar utanför H&M kan väl sägas 

vara ett ställningstagande angående hennes målgrupp trots frekvent förekommande 
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varumärken av exklusivare slag. Folk med de ekonomiska tillgångarna som tillåter vanor i 

form av Burberryväskor behöver förmodligen inte en bok som säger åt dem att det är okej att 

lägga 10 000 på en handväska. Den exklusivare stilen och Stureplansestetiken får man istället 

intrycket av som något smått exotiskt, bortom räckhåll för de allra flesta, men det är ju alltid 

tillåtet att drömma. Harmlösheten blir i det här fallet en dubbel självbild där hon både äter 

kakan och sparar den till senare. Modeorakel och kompistjejen, kvinnan som maskerar sig till 

naturlighet enligt vissa givna konventioner och måttfullhet. Enligt Nina Björk blir vi inte 

kvinnor utan att bemästra de kulturella tecknen för kvinnlighet, enligt Ebba von Sydow kan vi 

inte agera på Stureplans arena utan maskeradens attribut.  

 

Den Ebba von Sydowska kvinnan är därmed en maskerad av igenkännbar modell. Kanske är 

det i visuella representationer av kvinnor omöjligt att komma bort från den unkne mannens 

alltid närvarande blick. Von Sydow fungerar trots allt på ett liknande sätt då vi blir 

uppmanade att åtrå och till viss del reducera personen Ebba till en skyltdocka eller en levande 

annonstavla för en smak hon själv är avsändaren till. Öga för färgmatchning och stilig 

presentation är ju inget nytt direkt. 

 

Det blir snabbt uppenbart att representationen av den Ebba von Sydowska kvinnan präglas av 

en stark dubbelhet. Istället för en enhetlig paketerad bild är resultatet två olika motsatspoler 

som presenteras under samma övergripande framställning. Vi skulle kanske rent av kunna 

kalla det en medial tendens i tiden, en ovilja att helt och hållet ta ställning från en enda 

position i stil med jag är inte bara guru, jag är din kompis också. Det gäller inte längre att bara 

vara professionell journalist. Nu gäller det att för att nå ut till målgruppen maskera sin 

utgångsposition i kläder tillhörande den man riktar sig till utan att helt förlora sin auktoritet: 

det vill säga Den vanliga människan. 
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