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1. Inledande bakgrund 
Genom ett konsthantverksföredrag av forskaren Louise Mazanti på Norrköpings 

Konstmuseum år 2012, kom jag att intressera mig för hur föränderliga föremåls definitioner 

är. Föredraget var inriktat på det konceptuella konsthantverkets position som superobjekt 

(Mazanti, 2012). Mazanti (2012) beskrev superobjektet som en metafor för det konceptuella 

konsthantverkets position att vara ett mellanting av konst och design. Superobjektet har ett 

symboliskt syfte som utgör själva funktionen. Genom detta symboliska syfte blir föremålen 

privilegierade i jämförelse med det traditionella konsthantverkets föremål (Mazanti, 2012). 

Föredraget visade även flera exempel på olika föremål som befann sig i superobjektets 

position, med en variationsrikedom i både material och teknik. Ett utav föremålen stack ut 

enligt mig och väckte denna fråga: Hur hade jag tolkat detta föremål innan föredraget? 

Föremålet var placerat på den mänskliga kroppen, vilket var någonting som jag tidigare inte 

beskådat inom konsthantverkets område. Föremålet var från 

konsthantverkaren Carolina Vallejos smyckeskollektion De syv 

dødsynderna. Kollektionen bestod utav sju smycken som 

representerade varje dödssynd. Vid bärandet skulle de synliggöra 

och påminna om syndens negativa följder. Det var kollektionens 

symboliska funktion (Mazanti, 2006).  

Föremålet jag reagerat på var det smycke som representerade girighet. Det bestod av två 

ringar med en sugpropp som placerades i varje hand. När bärarens händer var knäppta och 

sugpropparna hölls mot varandra, skapades ett luftrum inuti som bäraren inte delade med sig 

utav. Detta utgjorde den giriges handling (Mazanti, 2006). Varje smycke i kollektionen var 

fullt funktionsdugliga men inte för det vardagliga livet, där Mazanti (2006) beskrev att 

smyckena snarare kunde benämnas som kroppsobjekter. Dess grund låg i de 

vardagsfunktionella smyckenas användningsområde, men Vallejos smycken hade istället en 

symbolisk funktion med dödsynderna som tema. Dess symboliska innehåll att synliggöra 

syndens följder, gjorde att varje smycke skapat en säregen identitet (Mazanti, 2006). 

Konceptet hade därmed gjort att kollektionen befann sig i positionen som superobjekt menar 

Mazanti (2006).  

 

Bild1. Ringarna Girighet. 
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Anledningen till att jag fastnade för Vallejos kollektion var för att smycken hade benämnts 

med en titel jag inte var familjär med. På så sätt väcktes frågor kring hur jag tolkade föremål 

utifrån vilken benämning som är satt och ifall ett föremål kunde ha flera identiteter. 

Mazanti (2006) beskrev superobjektet som något som pendlar mellan flera kategorier. Detta 

tyckte jag mig se inom modets område, bland annat hos Viktor Horsting och Rolf Snoeren 

som driver klädföretaget Viktor & Rolf. Kollektionerna dessa Horsting och Snoeren tar fram 

är uppbyggda utifrån ett koncept. Andra hävdar att deras kläder hamnar i en gränslinje mellan 

konst och mode (Evans & Frankel, 2008). Dessa klädskapare beskriver sitt designkoncept 

som: ”Our fashion is very much an expression of our personality” (Evan & Frankel, 2008, 

s.36). Horsting och Snoeren menar att de låter sig inspireras av sina egna erfarenheter inom 

modets område, men att den slutgiltiga kollektionens syfte aldrig handlar om att följa eller 

sätta trender (Eceiza, 2008). I en intervju i The Talks (2008) virtuella intervjumagasin 

beskriver Horsting och Snoeren att deras utstyrslar är ett resultat av en idé som behöver 

uttryckas. Kläderna ska även fungera inom både konstens område som en 

utställning/installation på ett museum, såväl som inom modets område på en catwalk (The 

Talks, 2008). Horsting och Snoeren ser sin strävan efter att skapa kläder som fungerar inom 

dessa skilda områden som en utmaning. Denna utmaning är inte endast för att finna nya 

möjligheter för kläder, utan även för att vidga och testa deras egen kreativitet (Evans & 

Frankel, 2008). I The Talks (2008) beskriver även Horsting och Snoeren att det är detta som 

skiljer deras varumärke från andra modevaruhus som endast strävar efter säsongskollektioner. 

Istället styr de personliga erfarenheterna och idéerna kollektionens utformning. 

Här finns alltså en likhet i definition av superobjektet och Viktor & Rolfs kläder som också 

pendlar mellan flera kategorier. Jag frågade mig därför hur dessa kläders obestämda status 

som ett mellanting av konst och mode skulle kunna definieras, och om kläderna på så sätt 

kunde länkas till det konceptuella konsthantverket?  

Det finns faktorer som tydligt påverkar föremåls definitioner. Konsthistorikern Tanya Harrod 

(2010) beskriver att sammanhangets påverkan kan transformera föremål till att betraktas med 

en helt annan identitet. Hon ger bland annat exempel från utställningen Art/Artifact i New 

York år 1998, där ursprungligen ett afrikanskt jaktnät genomgick denna transformation och 

kom att betraktas som en skulptur. Kontexten som ett vitt galleri, utställningssammanhanget 

och jaktnätets exponering ihoprullat på golvet tycktes vara de faktorer som gav jaktnätet en ny 

identitet (Harrod, 2010). Även om det inte går att exakt peka ut och beskriva varför jaktnätet 
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fick sin nya identitet, påpekar både Harrod (2010) och Mazanti (2006) att sammanhanget är 

en del av betydelseskapandet av ett föremål. Konstnären Jelena Rundqvist (2008) menar 

också att man kan styra ett föremåls definiering med hjälp av rummet. Bland annat genom att 

bygga upp rummet så det skapar den stämning som önskas runt föremålet (Rundqvist, 2008). 

Mazantis (2012) föredrag, Carolina Vallejos kollektion och Tanya Harrods (2010)  

beskrivning av kontextens betydelse har resulterat i att jag vill undersöka hur föremål 

definieras. Därmed vill jag studera sambandet mellan föremåls definitioner och 

sammanhanget. Den analys jag ska göra kommer att utgå från superobjektet som begrepp och 

Viktor & Rolfs kläder. Jag kommer placera två utstyrslar1 inom kategorierna mode, konst och 

konsthantverk för att se om eller hur definieringen förändras.  

 

1:1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att studera hur föremåls definitioner förändras beroende av 

sammanhang. Fokus ligger på föremål som inte självklart faller in under begreppen mode, 

konst eller konsthantverk. De frågor som ska besvaras är: 

- Hur påverkar sammanhanget föremålets identitet? 

- Hur kan ett och samma föremål tolkas när det placeras inom områdena mode, konst 

eller konsthantverk? 

- Vad krävs för att ett föremål ska kunna betraktas som ett superobjekt? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Utstyrslar används som benämning då begrepp som outfit skapar specifika associationer till en viss genre. 

Begreppet är valt för att inte härleda läsaren till en viss identitet av analysmaterialet. 
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3. Tidigare forskning och teori 
 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning och teori som beskriver vad som är karaktäristiskt 

inom områdena för konsthantverk, mode och klädkonst. Den samlade teorin kommer vara det 

som analysen lutar sig mot, där beskrivningen ska ge en inblick i hur områdenas föremål kan 

definieras. Dessa områden beskrivs då de berör bland annat de två områden som Viktor & 

Rolfs kläder pendlar mellan, samt konsthantverkets område som berör superobjektet. För att 

förstå konsthantverk har jag bland annat använt Cilla Robachs (2010) doktorsavhandling 

Formens frigörelse. Denna avhandling berör konsthantverkets utveckling till att bli mer 

konceptuellt inriktat. Yuniya Kawamuras (2007) Modeologi som är baserad på hennes 

doktorsavhandling använder jag till att förstå modeområdet. Här teoretiseras och beskrivs vad 

begreppet mode innebär. Slutligen för att förstå klädkonst utgår jag främst från Kajsa G 

Erikssons (2008) avhandling Concrete fashion. Här beskrivs bland annat hur kläder som 

konstform tolkas och påverkas av sitt sammanhang. 

3:1 Olika definitioner av konceptuellt-/konsthantverk 

Konsthantverksskribenten Malin Vessy (2010) kommenterar utställningen Mycket snack och 

mycket verkstad på Krapperups konsthall, med att konsthantverk har en mångtydig identitet 

eftersom man kan förhålla sig till det på olika sätt. Detta går att länka till Mazanti (2006) som 

uttrycker att det är svårt att definiera vad konsthantverkets egentliga karaktär är. I en 

uppslagsdefinition för att finna en allmän beskrivning av vad konsthantverk innebär, beskriver 

Nationalencyklopedin det som hantverksmässigt framställt och något som grundar sig i det 

konstnärliga (NE, odat.). Denna beskrivning kan kopplas till både formgivaren Hanna 

Ljungströms och chefredaktören för tidskriften Form Ulf Beckmans (2005) diskussion av 

konsthantverksbegreppet, där de menar att den allmänna uppfattningen grundar sig på en 

romantiserad föreställning av konsthantverk. 

Robach (2010) och läraren och färgkoordinatorn Mogens V Andersen (1994) menar att 

konsthantverk utgörs av hantverkare som är insatta och kunniga i sitt material. Andersen 

(1994) använder begrepp som tradition, teknik och material i sin beskrivning av 

konsthantverk. Här ser man att fokuset hamnar på den mänskliga handens kunnande. Synen 

på konsthantverket i Sverige har vidgats menar Robach (2010) men beskriver också den 

tidigare strikta och avgränsade synsättet på konsthantverket. Bland annat under det tidiga 

1900–talet kännetecknades konsthantverk av ett hantverkskunnande, där utformningen 
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baserades på bruksföremål trots att det användes som ett prydnadsföremål (Robach, 2010). 

Robach (2010) beskriver att ett mer experimentellt förhållningssätt till föremål växte fram 

under mitten på 1900–talet, där upptäckandets väg låg i fokus före själva slutresultatet. Denna 

utveckling är någonting som utgör det konceptuella konsthantverkets karaktär enligt både 

professorn Kerstin Wickman (2009) och hantverkskritikern Love Jönsson (2005). Föremålen 

ifrågasätter och utmanar både det tekniska och estetiska, samtidigt som föremålen förväntas 

vara laddade med ett specifikt innehåll (Jönsson, 2005; Wickman, 2009). Wickman (2005) 

menar samtidigt att konsthantverk handlar om kommunikation. Föremålen är ett resultat av en 

tanke som hantverkaren velat uttrycka. Wickman (2009) och Jönsson (2005) beskriver det 

som att det idébaserade går före det funktionsinriktade. Enligt Mazanti (2006) innebär det 

konceptuella konsthantverket att föremålen uppnått en privilegierad roll i jämförelse med det 

traditionella konsthantverket. Det specifika innehållet som Jönsson (2005) beskriver kan 

länkas samman med Mazantis (2006) idé om det konceptuella konsthantverksföremålets 

kärnidentitet. Appliceringen av exempelvis ett symboliskt syfte gör att föremålen tar avstånd 

från att den ursprungliga materialkulturen men de kan samtidigt referera till den (Mazanti, 

2006). Den position som det konceptuella konsthantverket tar benämner Mazanti (2006) med 

en metafor kallad superobjekt.  

Konsthantverkets mångfald av vad som är karaktäristiskt för just konsthantverk involverar 

även ett kritiskt tänkande kring vilka föremål som räknas in. Journalisten Emma Olsson 

(2005) uppmärksammar detta i antologin Formhantverk med exempel på hur kläder tas emot 

som konsthantverk: 

Med snyggare butiker och insikt om att en fashionabel tröja också kan vara konsthantverk, 

och att konsthantverk är mer än lera och tyg ser framtiden jordgubbssaftrosa ut. Livet är för 

kort för fula, trista prylar (Olsson, 2005, s.80). 

Olsson (2005) påpekar att vilka föremål som helst kan räknas in som konsthantverk ifall 

omständigheterna välkomnar det. I Robachs (2010) och Mazantis (2006) avhandlingar visas 

exempel på konsthantverk som involverar material som glas, textil, trä och lera. Inga av dessa 

avhandlingar visar kläder som exempel på konsthantverk, men detta utesluter inte att det 

faktiskt existerar. I utställningen SlowArt på Nationalmuseum i Stockholm visades bland 

annat en klänning kallad Broken Shadows av Helena Hörnstedt (Robach, SlowArt, 2012). 

Utställningens typ av föremål varierade men hade gemensamt att de tagit lång tid att göra. Här 

visades en mångfald av olika utgångspunkter, en del i mer traditionella naturmaterial eller 

tekniker, andra mer innovativa i användandet av tekniker och olika material (Robach, 2012). 
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Hörnstedts klänning var uppbyggd som en skulptur bit för bit direkt i materialet som bestod 

utav silke och läder. Klänningen beskrivs av Robach (2012) pendla mellan konst, 

konsthantverk och haute couture, då framtagningsprocessen indirekt gör att den tar avstånd 

från att helt betraktas som ett fashionabelt plagg. 

Vad innebär då egentligen konsthantverk när det involverar en mängd olika uppfattningar om 

vad det är? Författaren och chefen för forskningsavdelningen på Victoria & Albert Museum 

Glenn Adamson (2008) beskriver att konsthantverk är precis det betraktaren själv anser att det 

är. Definitionen är enkel och grundar sig helt i individens egen föreställning av området 

(Adamson, 2008). Däremot påpekar Jönsson (2005) att trovärdigheten för vad som anses vara 

konsthantverk grundar sig i hur förhållningssättet beskrivs. Jönsson (2005) menar att 

förhållningssättet endast kan tas på allvar ifall man bland annat är påläst och välformulerad i 

sitt uttalande. På så sätt resulterar detta i att konsthantverk inte kan ha några entydiga gränser, 

eftersom individen själv får ha sin uppfattning. Men detta sätter samtidigt ett krav på att 

kunna formulera och motivera det egna synsättet (Jönsson, 2009). 

3:2 Definition av vad mode innebär 
Forskaren Yuniya Kawamura (2007) skriver att för att kunna förstå vad som räknas som mode 

behöver man först separera koncepten mode och kläder. Denna formulering kan länkas 

samman med sociologen Lars Holmbergs (2008) definition av dessa två koncept. Holmberg 

(2008) beskriver skillnaden som att kläder är själva rå-materialet och mode är det icke-

materiella symboliska värde som appliceras på plagget. Gör man en uppslagsdefinition av 

kläder får man följande beskrivning: ”enstaka föremål av tunt, mjukt material, avsett att 

skydda, värma eller pryda människa” (NE, odat.). Här förklaras ordet kläder med funktion. 

Holmberg (2008) menar också att kläder är ett sätt att kommunicera någonting till 

omgivningen, antingen medvetet eller omedvetet. Kläder kan på så sätt ha en koppling till 

identitet och symboliskt värde. 

Om man återgår till mode som koncept finns det faktorer som påverkar ifall något kan 

definieras som mode. Kawamura (2007) beskriver att kläder måste genomgå en 

förvandlingsprocess innan det kan betraktas som mode, denna process varierar och kan 

påverkas av flera aspekter. Ibland är denna process mer komplicerad och måste ske via större 

modeinstitutioner, där dessa har symboliska gränslinjer för vad som kan räknas som mode 

eller inte. Kläderna måste på så sätt hålla en viss standard och befinna sig inom de satta 

gränslinjerna (Kawamura, 2007).  
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Kawamura (2007) anser att mode som symbolik innebär att klädesplagget lever upp till tidens 

ideal om vad som är önskvärt. Men detta symboliska värde är samtidigt mångtydigt, och för 

att ett klädesplagg benämns som mode, betyder det inte att det betraktas som det av alla. Detta 

på grund utav att våra uppfattningar skiljer sig åt kring vad modets symboliska värde innebär 

(Holmberg, 2008). Holmberg (2008) beskriver att detta har ett samband till föremåls sociala 

värde i relation till människans egen uppfattning. Den sociala värderingen handlar om hur 

mode som symboliskt värde riktas mot exempelvis en viss typ av föremål eller varumärken. 

Detta är någonting som är individuellt (Holmberg, 2008). Till exempel om två föremål är 

likartade i både material och utformning, där den ena är från ett budgetmärke och det andra 

från ett modehus, kan det finnas en skillnad i hur dessa värderas trots deras likheter. Ifall en 

högre värdering riktas mot det ena föremålet blir det en stor skillnad, exempelvis kan 

föremålet från modevaruhuset betraktas som en lyxvara i jämförelse med det andra 

(Holmberg, 2008).  

3:3 Kläder som konstform 
Curatorn och konst-/modehistorikern Florence Müller (2000) beskriver att under det tidiga 

1900–talet började klädskapande utifrån en konstnärlig vision växa fram. Kläder blev ett sätt 

att ge uttryck för någonting mer (Müller, 2000). Detta nya förhållningssätt till kläder har 

resulterat i att kläder fått möjlighet att exponeras inom nya sammanhang, exempelvis på 

museum och gallerier. Müller (2000) menar även att en språklig förändring skett, där konstens 

verbala uttryck som koncept och installationer används i relation till kläder. 

Användandet av kläder som konstform visades bland annat i ett projekt av Tomas Rajnai 

(2009). Projektet resulterade i en utställning kallad Alter/mode som ägde rum på 

Arkitektmuseet i Stockholm år 2009 (Rajnai, 2009). Utställningen handlade bland annat om: 

It’s not about discussing fashion as an art form, but rather realizing that fashion on its own 

can be simply fashion, but by the same token reach the same status as any other form of 

artistic expression. (Rajnai, 2009, s.18) 

Rajnai (2009) beskriver att fältet för klädkonst har vidgats och blivit mer accepterat, men 

menar även att det finns en problematik då konst allmänt ofta kopplas till målningar eller 

skulpturer. Även om kläder börjat ta mer plats på exempelvis museum, så visar inte dessa 

utställningar kläder som en uttrycksform. Snarare efterliknar dessa utställningar det gamla och 

ordinära, där kläderna istället refererar till exempelvis en tidsepok istället för ett konstnärligt 

uttryck (Rajnai, 2009). 
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I forskaren Kajsa G Erikssons (2009) avhandling Concrete fashion diskuterar hon hur kläder 

som konst uppfattas av betraktaren utifrån omgivningens påverkan. Här uppmärksammar hon 

även skillnaden mellan ett utställningssammanhang och det offentliga rummets påverkan för 

kläder som konstform. Avhandlingen bygger på en performans i det offentliga rummet, där 

kläder användes som en del av konstprojektet (Eriksson, 2009). Eriksson (2009) menar att det 

finns en klar skillnad på hur kläder som konst uppfattas utifrån sitt sammanhang, exempelvis 

mellan ett galleri och det offentliga rummet. I performansen bidrog det offentliga rummet till 

att skapa en unik helhetsupplevelse, eftersom omgivningen inte gick att styra över. De 

passerande människorna, väderskiftningarna och omgivningens miljö skapade ständigt unika 

upplevelser av klädernas agerande i det offentliga rummet. Här avgjorde slumpen betraktarens 

upplevelse av performansen (Eriksson, 2009). 

Kläder som konst påverkas av sitt sammanhang där exponeringen påverkar hur tydligt de 

konstnärliga inslagen och koncepten uppfattas. Eriksson (2009) beskriver bland annat att en 

gallerimiljö ger publiken ett automatiskt krav på sig att reflektera över de föremål som visas 

där. Till exempel skulle Erikssons kläder i denna miljö riskera att transformeras till enskilda 

objekt ifall gallerimiljön inte tydliggör konceptet bakom kläderna. Genom galleriets krav på 

reflektion, hamnar oftast foku endast på det materiella, det vill säga själva klädesplagget och 

inte helhetens konstnärliga innehåll. Vid denna händelse riskerar själva konsten i plagget att 

försvinna ifall helhetskonceptet inte uppmärksammas (Eriksson, 2009). 

3:4 Summering 
Det viktigaste att ta med sig från teoriavsnittet är att det inte går att specificera områdenas 

karaktärer eftersom samtliga innefattar olika uppfattningar. Konsthantverk, mode och 

klädkonst är relaterade till varandra men att dessa områden har olika förutsättningar i hur 

föremål tolkas. De skiljer sig också då de alla innehåller olika föreställningar av vad som är 

karaktäristiskt. Detta framgår tydligt på konsthantverksområdet som bland annat Vessby 

(2010) och Mazanti (2006) påpekar är mångtydigt. Inom modets område definieras föremål på 

olika sätt ur vilket symboliskt värde eller social värdering som föremål betraktas utifrån 

(Holmberg, 2008; Kawamura, 2007). Kläder som konst är inte helt oproblematiskt heller trots 

att det är en accepterad konstform (Müller, 2000). Kläder kan ha statusen som ett konstnärligt 

uttryck men uppfattningen och definitionen påverkas av sammanhanget (jmf: Rajnai, 2009; 

Eriksson, 2009). Olika sammanhang gör det konstnärliga konceptet mer eller mindre tydligt 

(Eriksson, 2009). 
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4. Material & Metod 

4:2 Urval och presentation av analysmaterial 
Analysmaterialet som studeras är två utstyrslar är från Viktor & Rolf. Dessa har valts ut för att 

belysa frågeställningen om att det finns gemensamma nämnare mellan dessa kläder och 

begreppet superobjekt. Jag har inte tillgång till utstyrslarna i fysisk form, och därför används 

stillbilder och rörliga videoinspelningar som analysmaterial. Stillbilderna visar endast plaggen 

medan videoinspelningar från Viktor & Rolfs hemsida visar utstyrslarnas separata 

modevisningar. Utstyrslarna är utvalda då de skiljer sig åt i hur de är utformade och i 

exponeringen, för att ge analysen två olika utgångspunkter. Här nedan beskrivs utstyrslarna 

och kollektionsinnehållet från skriftliga/elektroniska källor så väl som från 

videoinspelningarna. 

Det ena utstyrseln är tvådelad, bestående av kavaj och byxa från vår/sommar kollektionen 

Black light från år 1999, med namnet No. Kollektionen är genomgående utformad i svarta 

tyger i kombination med vitt silkes gazar. Konceptet är inspirerat av känslan allt löser sig 

beskriver Horsting och Snoeren (Evans, 2003). Denna kollektion finns även att betrakta på 

Viktor & Rolfs hemsida i form av en videoinspelning av modevisningen. I videoinspelningen 

S1999CTR av Viktor & Rolf/Videopolis (1999) ser man att kollektionen visas upp i två 

omgångar med två olika musiksättningar och ljusskiftningar. Vid första visningen är rummet 

nedsläckt, men med ett ultraviolett ljus som tydliggör de vita elementen i utstyrslarna, bland 

annat på kragar, detaljer och enstaka klädesplagg. Vid andra omgången är rummet upplyst 

med ett vitt sken och varje utstyrsels helhet visas upp (Viktor & Rolf/Videopolis, 1999). 

Horsting och Snoeren beskriver ljusskiftningen som att man besegrar sina demoner (Evans & 

Frankel, 2008). Denna kollektion var aldrig menad att gå i produktion utan var showpieces för 

ett koncept. Den tänkta exponeringen för kollektionen var modevisningar, museum och för att 

skapa spektakulära fotografier beskriver Horsting och Snoeren (Evans, 2003). 

Den andra utstyrseln är en klänning från vår/sommar kollektion år 2010, där kollektionens 

namn var Cutting edge couture (Sini, 2010). I videoinspelningen S2010RTW av Viktor & 

Rolf/Videopolis (2009) ser man att kollektionen är en blandning av konceptuellt utformade 

kläder och mer kommersiellt utformade ready-to-wear vardagskläder. 
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Bild 2, Från vänster: S/S 1999 black light och S/S 2010 cutting edge couture 

Photography credit: Peter Stiger 

 

4:3 Metodbeskrivning 
Studien bygger på en föremålsanalys med semiotik som metod, där de utvalda utstyrslarna 

från Viktor & Rolf betraktas i bild-/videoformat. I analysen benämns utstyrslarna som Black 

light och Cutting edge couture. 

Att använda semiotik som metod innebär att man tolkar bildens olika element som tecken 

för någonting, man identifierar bildens betydelsebärande delar, analyserar dem var för sig 

och i relation till varandra och tolkar slutligen deras innebörd i relation i bildens 

kontext.(Eriksson & Göthlund, 2012, s.44) 

Upplägget bygger på att jag tolkar stillbildernas och videoinspelningarnas olika element för 

att peka ut vad som kan skapa olika definitioner av utstyrslarna. Jag väljer att utgå från tre 

huvudrubriker som berör pendlingen mellan konst och mode, konsthantverk och 

sammanhangets påverkan för att komma åt olika betydelsebärande delar. Tolkningen som 

görs under huvudrubrikerna sätter jag i relation till varandra för att besvara frågeställningarna, 

därefter gör jag en helhetsummering. I analysen beskriver jag hur utstyrslarna kan tolkas när 

de placeras in i huvudrubrikernas områden, enligt Eriksson och Göthlund (2012) kallas detta 

för intertextualitet alltså att olika områden och utgångspunkter ger olika tolkningar. Jag 

kommer under dessa tre huvudrubriker tolka hur utstyrslarnas definiering förändras utifrån 

områdenas förutsättningar. Dessa tolkningar kommer ta stöd från den tidigare forskningen och 

teorin. 

Analysen är uppdelad i två steg för att tolka vilken definition utstyrslarna får inom de 

områden de placeras in i. Det första steget är denotation. Eriksson & Göthlund (2012) 

beskriver att detta steg innebär att man beskriver vad exempelvis en bild föreställer. Denna 
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beskrivning blir då det som bestämmer en grundförståelse av analysmaterialet (Eriksson & 

Göthlund, 2012). I detta steg kommer jag då betrakta utstyrslarna i både bild och videoformat 

för att sedan beskriva det jag ser. Analysens andra steg är konnotation. Eriksson och Göthlund 

(2012) menar att det är här som tolkningen görs. Här beskriver man vad analysmaterialet ger 

uttryck för.(Eriksson & Göthlund, 2012) I detta steg kommer jag tolka vad utstyrslarna får för 

betydelse när de sätts in i områdena för klädkonst, mode och konsthantverk. Det innebär att 

jag tolkar denotationen och tar stöd av den tidigare forskningen. Eriksson & Göthlund (2012) 

beskriver att man inom semiotiken söker efter ikoniska tecken och indexikala tecken. Enligt 

Eriksson & Göthlund (2012) innebär ett ikoniskt tecken att en bild liknar någonting. I 

analysen kommer jag söka efter vad utstyrslarna liknar inom de områden de sätts in i, bland 

annat för att kunna sätta dessa i relation till varandra. Indexikala tecken innebär det som 

bildens innehåll refererar till, exempelvis att rök är ett index för eld (Eriksson & Göthlund, 

2012). När utstyrslarna analyseras söker jag efter detaljer som kan referera eller associeras till 

en viss definition.  

Metoden kommer inte bidra till en sanning av utstyrslarnas definiering eftersom den sker 

utifrån min egen tolkning av analysmaterialet och teorin. Eriksson och Göthlund (2012) 

beskriver att denna form av analys är mångtydig beroende på vilket perspektiv man utgår 

ifrån. Därför blir min analys ett resultat av de aspekter jag valt att utgå ifrån. Enligt Sjögren 

(1998) är tolkningen av föremål och bilder alltid individuell, och grundar sig i vilken o-

/kunskap och o-/erfarenhet som är utgångspunken. På så sätt påverkar min personliga 

bakgrund hur jag tolkar både analysmaterialet och teorin. 

4:3:1 Analys av sammanhangets påverkan 

Analysens uppbyggnad av sammanhangets påverkan görs på samma sätt som tidigare 

beskrivits, men inkluderar andra faktorer. Skillnaden blir att innebörden (denotationen) jag 

beskriver fokuserar på den yttre & inre kontexten. Eriksson & Göthlund (2012) skriver att den 

yttre kontexten är sammanhanget som analysmaterialet exponeras i, och den inre kontexten är 

hur analysmaterialet visas upp. När jag beskriver utstyrslarnas exponering och sammanhang 

tittar jag både på stillbilderna samt de rörliga videoinspelningarna. 

Eriksson och Göthlund (2012) belyser också att vid analys av bilder krävs det att man beaktar 

kontexten den befinner sig inom samt tar hänsyn till konstnärens kontext. Då utstyrslarna 

befinner sig i ett modevisningssammanhang, blir detta det ena sammanhanget som analyseras. 

Det andra sammanhanget som väljs är ett museum eftersom Viktor & Rolf beskrivs även visa 
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upp sina kläder i den kontexten.(Evans & Frankel, 2008) Sammanhanget av ett museum blir 

mitt exempel som inte finns fångat på bild eller video, utan endast utgår från teorin. De två 

olika sammanhangen väljs för att kunna uppmärksamma hur utstyrslarna kan definieras på 

olika sätt och för att Viktor & Rolf exponerar sina kollektioner i dessa två sammanhang.  

I analysen utgår jag från att olika sammanhang anspelar på olika användningsområden och 

därmed påverkar de hur utstyrslarna definieras (Bringéus, 1990). Mazanti (2006) beskriver att 

olika sammanhangen kommunicerar olika saker beroende på dess betraktare, därmed skapar 

det ett visst betydelseinnehåll för utstyrslarna. Det går att länka till Erikssons (2009) tanke om 

att exempelvis en gallerimiljö skapar indirekta förväntningar på vad som ska visas. När 

sammanhangen analyseras utgår jag från dessa formuleringar där tolkningen också lutar sig 

mot den tidigare forskningen och teorin.  

 

4:4 Forskningsetik 
Inför varje vetenskaplig undersökning är det viktigt att de etiska aspekterna genomgår en 

övervägning. De etiska aspekter studien behöver ta hänsyn till berör främst bildrättigheterna 

då analysmaterialet består av bilder och videoinspelningar.  

En förfrågan om att få använda och publicera bilder på utstyrslarna i studien gjordes via email 

till Viktor & Rolfs huvudkontor med information om studiens syfte, hur studien publiceras 

samt hur bilderna är tänkta att användas. Enligt Patel & Davidson (2011) har upphovsmannen 

rätt att ställa krav på hur exempelvis bilder används. Viktor & Rolfs huvudkontor godkände 

att bilderna fick användas men inte spridas vidare i kommersiellt syfte (Se bilaga). 
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6. Analys 

6:1 Definiering inom tre olika områden 

6:1:1 Inledande beskrivning (Denotation) 

Den ena utstyrseln från black light kollektionen är, som redan beskrivits, en tvådelad kostym 

som tillsynes är vardagsfunktionellt utformad i färgerna svart och vitt. Kostymen är detaljerad 

med vikta band i yttersömmarna runt om och ramar in den enkelt utformade helheten. 

Horsting och Snoeren beskriver att denna utstyrsel är utformad för att visualisera en känsla 

(Evans, 2003). Denna känsla skulle tydliggöras genom en ljusskiftning och musiksättningen 

på modevisningen.  

 

Bild 3. Black Light - ljusskiftningen 

Ljusskiftningen visar upp två sidor av plagget. I videoinspelningen ser man utstyrseln först i 

ett ultraviolett ljus därefter i ett vitt ljus. I det ultravioletta ljuset ser man endast den vita 

kostymen röra sig framåt genom rummet. Varken modellen eller de svarta detaljerna syns och 

kostymen tycks sväva över marken. I videoinspelningen hör man att musiken är rå och djup 

(Viktor & Rolf/Videopolis, 1993).  I det vita ljuset får man se utstyrselns helhet. Då är de 

svarta detaljerna nya då de inte syntes vid första visningen. I videoinspelningen hör man här 

att musiken är lugnare (Viktor & Rolf/Videopolis, 1993). Ljusskiftning ger betraktaren två 

olika upplevelser av utstyrseln och musiken förstärker detta ytterligare. 

 

Bild 4. Cutting edge couture 
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Den andra utstyrseln från Cutting edge couture kollektionen har en tillsynes fullt funktionell 

utformning och visas i Bild 4 på en modevisning. I videoinspelningen är sammanhanget också 

en klassisk modevisning fast med livemusik (Viktor & Rolf/Videopolis, 2009). Musiken som 

används har elektroniska dance/pop/disco influenser och modellen går i takt till den med 

armarna fästa mot höfterna. Utstyrseln har färgerna svart och vitt med pastellblått över 

kjolstycket. Kjolen ser ut att bestå av flera lager tyll men vid stusspartiet är tyllen avkapad, 

vilket gör att kjolen ser tvådelad ut trots att den är sydd ovanpå en svart underkjol. I 

videoinspelningen ser man att användandet av tyll är återkommande i hela kollektionen 

(Viktor & Rolf/Videopolis, 2009). 

6:1:2 Att pendla mellan konst och mode (Konnotation) 

Horsting och Snoeren beskriver att deras kläder ger uttryck för deras personligheter och idéer, 

där de konceptuella kläderna pendlar mellan konst och mode (Evans & Frankel, 2008). Evans 

& Frankel (2008) skriver även att Horsting och Snoeren strävar efter att kollektionerna ska 

fungera inom dessa två områden. Viktor & Rolfs etablering inom modeområdet och 

exponering inom konstens område bidrar därför till att utstyrslarna kan definieras på olika 

sätt. De olika områdena kan därmed ha flera ikoniska och indexikala tecken på vad de båda 

utstyrslarna refererar utifrån sammanhangets förutsättningar. Sjögrens (1998) tanke om att 

tolkningen av föremål är beroende av tidigare erfarenhet och kunskap går samman med hur 

utstyrslarna definieras. Utstyrslarnas eventuella pendling mellan konst och mode tolkas olika 

beroende på betraktarens relation till Viktor & Rolf och områdena konst och mode. På så sätt 

skapas en mångfald av olika definieringar av utstyrslarnas tillhörighet till konst/modeområdet. 

Sjögrens (1998) formulering går att länka till Holmbergs (2008) beskrivning av sociala 

värderingar till varumärken. Utstyrslarnas definiering som mode kan därmed vara beroende 

av om Viktor & Rolfs varumärke indirekt är ett indexikalt tecken för mode. Däremot 

beskriver Eceiza (2008) att Horsting och Snoeren inte strävar efter att följa eller sätta trender, 

något som motsäger sig Kawamuras (2007) beskrivning av att mode betecknar vad som är 

önskvärt. Utstyrslarnas videoinspelningar skiljer sig rent uttrycksmässigt genom deras olika 

koncept, men förtydligar att Horsting och Snoeren medvetet placerar kläder i en kluven 

position mellan konst och mode. 

Black light ska visualisera en känsla och inte vara ett klädesplagg som säljs, och kan därför 

placeras inom konstens och modets område. I sin utformning refererar den till en 

bruksfunktion när utstyrseln betraktas på bild, dock med en mer konstnärlig gestaltning i och 

med detaljerna av vikta band runtom helheten. I videoinspelningen får man en helt annan 



20 
 

upplevelse av utstyrseln där ljus och musikskiftningen snarare refererar till en konstnärlig 

gestaltning. Det här kan länkas till Rajnais (2009) argument om att kläder inom modeområdet 

kan betraktas som mode samtidigt som de kan ha statusen som konstnärligt uttryck. Utifrån 

sitt koncept och att utstyrseln inte säljs, ger den uttryck för någonting mer och kan sägas ha 

förflyttats från kläders vanliga sociala kontext (jmf: Müller, 2000). På så sätt finns det en 

mångfald av vad utstyrseln ger uttryck för. Men detta är beroende av hur relationen till 

begreppen konst och mode ter sig, då dessa kan vara kopplade till en viss typ av föremål (jmf: 

Rajnai, 2009). Tolkningen av utstyrseln som konst, mode eller båda samtidigt kommer på så 

sätt alltid vara individuell. 

Det som är det ikoniska tecknet i musik och ljusskiftningen hos Black light tolkar jag vara just 

den känsla som Horsting och Snoeren vill förmedla (jmf: Evans, 2003). Övergången mellan 

det mörka och det ljusa går endast att ta del av i videoinspelningen, vilket förtydligar 

konceptet. Den mörka belysningen i kombination med rå och djup musik, relaterar jag till en 

mörkare sinnestämning och obehag. När utstyrseln sedan visas i en ljus belysning och lugn 

musik, uppfattar jag övergången vara det stadium där allt har löst sig, något kollektionen är 

tänkt att visualisera (jmf: Viktor & Rolf/Videopolis, 1993). Övergången från ljust till mörkt 

representerar att man besegrat sina demoner(Evans, 2003). Utstyrselns definiering är på så 

sätt beroende av denna ljusskiftning eftersom det ger två olika sinnesupplevelser, något som 

blir tydligt när utstyrseln betraktas på bild och video. Samtidigt blir exponeringen och 

sammanhanget också två avgörande faktorer som påverkar vilken identitet utstyrseln får (jmf: 

Eriksson, 2009). 

Cutting edge couture kan i sin utformning också definieras på olika sätt. Bilden och videon 

skapar olika referenser och individuella tolkningar eftersom den visar två olika sätt att 

betrakta utstyrseln. Bilden visar att utstyrselns utformning efterliknar en balklänning som 

bruksfunktion, men dess avkapade kjol kan tolkas på olika sätt. Då utstyrseln är fullt 

funktionsduglig kan kjolen vara det som refererar till en mer konstnärlig gestaltning. I 

videoinspelningen blir kjolen som utmärkande detalj tydligast eftersom man ser den i rörelse 

(Viktor & Rolf/Videopolis, 2009). På så sätt kan kjolen vara det som gör att utstyrseln får 

status som konstnärligt uttryck men samtidigt definieras som mode. Detta blir tydligast i 

videoinspelningen när kollektionens ready-to-wear kläder passerar utstyrseln. Konstrasten av 

klädernas olika utformningar kan tolkas bidra till att utstyrseln uppfattas mer konceptuell 

och/eller konstnärlig i det sammanhanget. 
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Då Cutting edge couture saknar en skriftlig beskrivning av dess grundkoncept ger det 

utrymme för en mångfald av tolkningar, men kan försvåra kopplingar till exempelvis konst. 

Svårigheten jag finner grundar sig i avsaknaden av den skriftliga beskrivningen, vilket skulle 

kunna förtydliga sin eventuella koppling till konst. Denna avsaknad i kombination med 

modevisningssammanhanget utstyrseln visas inom förstärker det. På så sätt blir den enda 

konstnärliga referensen hur utstyrseln är utformad. Här blir sammanhanget och exponeringen 

det som avgör hur plagget tolkas (jmf: Eriksson, 2009). Både bilden och videoinspelningen 

förstärker kopplingen till modeområdet snarare än till konstens område. Betydelseinnehållet 

skapas utifrån det sammanhang något visas inom enligt Mazanti (2006), och modevisningen 

refererar underförstått till mode. Här bidrar Holmbergs (2008) tanke om den sociala 

värderingen till om varumärket Viktor & Rolf betraktas som mode. Sammanfattningsvis kan 

man peka på att tolkningen av denna utstyrsel är helt beroende utav den tidigare kunskap man 

har till utstyrseln (jmf: Sjögren, 1998). Genom att en skriftlig beskrivning saknas når man inte 

fram till ursprungsidén och gör det svårare att relatera utstyrseln till ett specifikt område.  

 

6:1:3 Placering i konsthantverkets område.(Konnotation) 

Den första problematiken med att försöka räkna utstyrslarna som konsthantverk är att varken 

plaggen eller Viktor & Rolf som varumärke använder begreppet i sin beskrivning. De båda 

utstyrslarna kan definieras på olika sätt, vilket kan tala för en konsthantverksdefinition i och 

med att Vessby (2010) menar att konsthantverkets innebörd är mångtydigt. Beroende på 

vilken utgångspunkt utstyrslarna betraktas ur kan det finnas liknelser som refererar till 

konsthantverket. Rent litterärt finner man en liknelse mellan Viktor & Rolfs designkoncept 

och Wickmans (2005) formulering att konsthantverkets föremål är ett resultat av en tanke. 

Kläderna som Horsting och Snoeren skapar utgår alltid från en ursprungsidé liknande det en 

hantverkare vill uttrycka genom sina föremål (jmf: Evans & Frankel, 2008; Wickman, 2005). 

Utstyrslarnas anknytning till både konst och mode kan vara det som motsäger att definitionen 

som konsthantverk är möjlig, då definitionen av konsthantverksföremål kan utgå från en viss 

typ. Såväl Mazantis (2006) som Robachs (2010) avhandlingar visar en viss typ av föremål 

som konsthantverk och utesluter då kläder. Frågan man kan ställa är om deras exempel tillhör 

den allmänna uppfattningen eller andra teoretikers definitioner av vilka föremål som är att 

betrakta som konsthantverk? Samtidigt öppnas en möjlighet ur Rajnais (2009) formulering att 

kläder med en förankring till mode kan vara en konstnärlig uttrycksform. Utstyrslarna skulle 

då kunna ha konsthantverk som uttrycksform trots att de definieras med andra begrepp. Men 
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även här handlar det om vilken kunskap och relation man har till konsthantverk (jmf: Sjögren, 

1998). Adamsons (2008) formulering att konsthantverk är det man själv anser att det är 

öppnar upp en möjlighet. Men detta kräver dock enligt Jönsson (2005) att definieringen är 

tillräckligt motiverad för att kunna tas på allvar. 

Stillbilderna på utstyrslarna framstår som fashionabla kläder i det sammanhang bilderna är 

tagna. Denna tolkning är utifrån Bringéus (1990) tanke om att sammanhanget skapar 

tolkningen av föremål. På så sätt blir modevisningen som utstyrseln vitsas inom en del av 

betydelseinnehållet (jmf: Mazanti, 2006). Olsson (2005) anser att denna form av kläder kan 

räknas som konsthantverk ifall föreställningarna inom området inkluderar kläder som en 

uttrycksform. Detta kan länkas till Helena Hörnstedts klänning Broken Shadows, som kan ses 

som ett exempel på att definitionen konsthantverk också är en möjlighet för kläder. 

Utseendemässigt finns det likheter mellan utstyrslarna och denna klänning, bland annat att de 

alla refererar till en bruksfunktion. De utmärkande detaljerna eller konceptet är det som gör att 

samtliga plagg tar avstånd från kläders sociala kontext. Robach (2012) beskriver att 

Hörnstedts klänning pendlar mellan flera kategorier på ett liknande sätt som Mazanti (2006) 

beskriver innebörden av superobjekt. Dessa två skriftliga beskrivningar går att länka till 

Horsting och Snoerens medvetna placering mellan konst och mode. Dock är skillnaden bland 

annat att Robach (2012) beskriver Hörnstedts klänning med begrepp som konsthantverk, 

vilket jag inte sett att dessa utstyrslar beskrivs med. 

Black light är den utstyrsel som främst kan relateras till status som konsthantverk utifrån sin 

beskrivning. Cutting edge couture är svårare att relatera till konsthantverk ur detta perspektiv, 

och kräver snarare en insikt om att kläder är en självklar del av konsthantverket (jmf: Olsson, 

2005). Utifrån Black lights koncept kan vi även se en länk till Mazantis (2006) formulering av 

det konceptuella konsthantverkets symboliska funktioner. Videoinspelning tydliggör detta 

genom användandet av musik och ljusskiftningar för att förmedla en känsla, vilket då kan 

räknas som Black lights symboliska funktion (jmf: Viktor & Rolf/Videopolis, 1993). Genom 

detta refererar utstyrseln till superobjektets position. Müllers (2000) resonemang om att kläder 

blivit en accepterad del av det kulturella uttrycket, kan här fungera som argument. Bland 

annat genom att utstyrseln kan identifieras som någonting annat än ett bruksföremål. Min 

tolkning av bilden är att den inte är lika tydlig som videoinspelningen, eftersom man endast 

ser utstyrseln fångad i en rörelse på en modevisning. Superobjektets relevans går även att 

ifrågasätta i videoinspelningen, eftersom utstyrslarnas modevisningar enligt min tolkning inte 

har konsthantverk involverat i sitt betydelseinnehåll. Att utgå från videoinspelningen och 
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stillbilden för att definiera Cutting edge couture som konsthantverk blir svårt, då 

modevisningssammanhanget kan referera till en viss typ av föremål och identitet.(jmf: 

Bringéus, 1990)  

Helheten av Viktor & Rolfs designkoncept liknar även andra föreställningar om 

konsthantverk. Wickman (2009) och Jönsson (2005) menar att konsthantverket innebär att det 

idébaserade går före funktionen. Detta blir då den främsta gemensamma nämnaren till Viktor 

& Rolfs designkoncept till konceptuellt konsthantverk, då det idébaserade utgör kärnan i 

arbetet (jmf: Evans & Frankel, 2008; Wickman, 2009). Utformningen av de båda utstyrslarna 

går att länka till detta, men Black light gör det tydligare i sin gestaltning och sin tydligare 

beskrivning av sitt koncept. 

 

6:2 Sammanhangets påverkan 

6:2:1 Inledande beskrivning (Denotation) 

Den yttre kontexten som Black light har i bilden och videoinspelningen är i form av en 

modevisning. Rummet man ser i videoinspelningen har en industri-känsla över sig. Besökarna 

fyller hela rummet både sittandes på stolar nära catwalken och ståendes längre in i rummet 

(Viktor & Rolf/Videopolis, 1999). Den inre kontexten som involverar ljus och 

musikskildringen finns beskriven tidigare i analysen men utöver detta visas utstyrseln upp på 

samma sätt som den resterande kollektionen. Modellen är sparsamt sminkad med slätkammat 

hår i samma färg som utstyrselns vikta kanter (Viktor & Rolf/Videopolis, 1999). 

Cutting edge coutures yttre kontext är också en modevisning, där catwalken är ett långt, vitt 

och rakt podium, placerat i en högre nivå än publiken som sitter runt om. I videoinspelningen 

ser man att till vänster om scenen längst bak står en stor glittrande jordglob som roterar. Den 

är placerad på ett mörkare podium (Viktor & Rolf/Videopolis, 2009). Mittemot jordgloben 

finns ett likadant mörkare podium fastän högre, och på detta spelas musiken live. Den inre 

kontexten består av att rummet först är nedsläckt, därefter tänds rummet och musiken börjar 

spela. Sedan ser man en siluett av första modellen som placerar sig i mitten längst bak på 

catwalken i profil. När musiken ökar tempot går denna modell ut och modevisningen 

fortsätter (Viktor & Rolf/Videopolis, 2009).  
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Bild 5 & 6. 

6:2:2 Modevisning v.s Museum/galleri. (Konnotation) 

Utstyrslarnas yttre kontext som är en modevisning tolkar jag som en referent till mode. Detta 

sammanhang anknyter till ett visst betydelseinnehåll som påverkar hur utstyrslarna tolkas och 

definieras. I videoinspelningarna ser man att den inre kontexten hos utstyrslarna är 

densamma. Här används bland annat ljus, musik och rummets inredning för att tydliggöra de 

budskap Horsting och Snoeren vill förmedla (Viktor & Rolf/Videopolis, 1999; Viktor & 

Rolf/Videopolis, 2009). Dessa element skiljer sig samtidigt för att skapa en viss känsla kring 

det specifika plagget. Det här går samman med Rundqvists (2008) argument att man med 

hjälp av rummet kan skapa specifika känslor eller associationer kring föremål. I Black lights 

inre kontext går detta tydligast att peka ut utifrån hur musik och ljusskildringen används för 

att visualisera grundidén, men då med i ledning av den skriftliga beskrivningen. I 

modevisningssammanhanget blir denna utstyrsel därför starkare förankrad i en konstnärlig 

upplevelse än Cutting edge couture (jmf: Viktor & Rolf/Videopolis, 1999; Viktor & 

Rolf/Videopolis, 2009). Detta eftersom Cutting edge couture saknar en beskrivning. I 

videoinspelningen tolkar jag då att Cutting egde coutures modevisning är starkare förankrad 

till mode snarare än konstnärlig upplevelse. Den definition som utstyrslarna får formas 

därmed utav hur den inre och yttre kontexten utformas (jmf: Eriksson, 2009). 

Utifrån Erikssons (2009) tanke om att ett föremåls konstnärliga inslag är beroende av sitt 

sammanhang, är Black Light då helt beroende sin musik/ljusskiftning och skriftliga 

förklaring. Anledningen är att de bidrar till att lyfta fram konceptet i mitt egna fiktiva exempel 

på ett annat sammanhang, ett museum/utställningssammanhang, skulle Black light tydligare 

referera till kläder som konstnärligt uttryck. Anledningen till denna tolkning är att 

betydelseinnehållet i en modevisning reduceras, där Black light istället hade kunnat tolkas 

utifrån det nya sammanhangets referenser. Exempelvis utifrån ett museums specifika 

betydelseinnehåll, skulle Black light kunna få en starkare status som konstnärligt uttryck som 

Rajnai (2009) tidigare argumenterat för. Det här utesluter inte att Black light fortfarande kan 

definieras som mode beroende på vilken social värdering som ligger till grund för varumärket 
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Viktor & Rolf (jmf: Holmberg, 2008). Dessa formuleringar berör även Cutting edge couture. I 

brist på en beskrivning av utstyrseln koncept är det dock svårt att peka ut vad som krävs för 

att lyfta fram den eventuella konstnärliga grundtanken. 

Min tolkning är att modevisningarnas element som musik, ljus och interiör har en specifik 

baktanke för de båda utstyrslarna. Dock är det svårare att utan en beskrivning av tanken 

bakom ge en förklaring av Cutting edge coutures användande av jordglob och livemusik. Men 

användandet av olika element skulle kunna indikera att ett utställningssammanhang är möjligt 

för båda utstyrslarna, eftersom de fyller ett visuellt syfte för att kunna lyfta fram konceptet. 

Den yttre och inre kontexten skapar därmed ett betydelseinnehåll för de båda utstyrslarna 

(jmf: Mazanti, 2006). Användandet av musik och ljus kan därför påverka utstyrslarna till att 

inte betraktas som enskilda objekt när konceptet lyfts fram.(jmf: Eriksson, 2009) Genom att 

samtidigt rikta fokus mot en helhetsupplevelse med hjälp av elementen, kan det 

underförstådda kravet på reflektion i ett utställningssammanhang minskas. Bland annat genom 

att fokus inte hamnar på det enskilda plagget (jmf: Eriksson, 2009). Men utstyrslarna tolkas är 

fortfarande individuellt trots detta. Ett utställningssammanhang kan också vara problematisk, 

beroende på hur utställningen är utformad kan det exempelvis finnas förväntningar på vilken 

typ av föremål som ska visas (jmf: Rajnai, 2009). Mitt exempel på ett 

utställningssammanhang påverkar utstyrslarnas definition på olika sätt. Jag tolkar Rajnais 

(2009) argumentation att tolkningen också handlar om vilket museum utstyrslarna placeras in 

i. Relationen till ett specifikt museum kan indirekt skapa förväntningar på vilken typ av 

föremål som visas (jmf: Rajnai, 2009; Sjögren, 1998). Utstyrslarnas definition i detta 

sammanhang tolkar jag exempelvis vara överraskande eller förvirrande. Identiteten är svårt att 

bestämma utifrån detta. 

6:3 Summering 
De båda utstyrslarnas definition påverkas av sitt sammanhang, och utformningen av den yttre 

och inre kontexten formar detta. På så sätt styrs tolkningen utifrån hur dessa två kontexter 

väcker specifika associationer eller känslor kring föremål (jmf: Rundqvist, 2005). 

Sammanhangen av en modevisning och utställning blir en del av utstyrslarnas 

betydelseinnehåll, och kan styra identiteterna mot en viss riktning (jmf: Mazanti, 2006). Även 

här finns det faktorer som påverkar om utstyrseln betraktas i sin helhet utifrån sitt koncept 

eller som ett enskilt plagg. Bland annat berörs detta av vilka förväntningar som 

sammanhanget sätter på föremålen, samt hur den inre och yttre kontexten bidrar till att lyfta 

fram grundkonceptet. Tolkningen av utstyrslarna är individuell och skapas utifrån den tidigare 
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erfarenheten, förväntningar, relation och kunskap man har till sammanhanget (jmf: Holmberg, 

2008; Sjögren, 1998).  

Utstyrslarna påverkas när de placeras in i olika områden där identiteten kan förändras. Detta 

avgörs bland annat av hur sammanhanget styr plaggens definition, men identiteten går inte att 

specificera. Det beror på vilken synvinkel man utgår ifrån inom de olika områdena, vilken 

kunskap den enskilda individen har till områdena och utstyrslarna (jmf: Sjögren, 1998). 

Utstyrslarna påverkas också av vilken social värdering som ligger till grund för Viktor & 

Rolfs varumärke. Detta innebär att utstyrslarna underförstått kan referera till att vara mode 

(jmf: Holmberg, 2008). Enligt Rajnai (2009) kan utstyrslarna betraktas som ett konstnärligt 

uttryck, men på samma gång definieras med ett annat begrepp. Den mest långsökta 

definitionen att uppnå är konsthantverk eftersom utstyrslarna inte beskrivs med detta begrepp 

av Horsting och Snoeren själva. För att kunna relatera plaggen till detta område krävs snarare 

en insikt om att fashionabla kläder kan betraktas som konsthantverk (jmf: Olsson, 2005). 

I min jämförelse mellan det konceptuella konsthantverket och Viktor & Rolfs kläder finns det 

flera faktorer som påverkar om en sådan definition är möjlig. Utstyrslarna behöver först 

kunna relateras till konsthantverkets område. Bland annat måste sammanhanget lyfta fram 

denna association, exempelvis som när Helena Hörnstedts klänning visas på museum. 

Helheten av sammanhanget skapar ett visst betydelseinnehåll där utstyrslarna på så sätt skulle 

få en tillhörighet. Dock kan varumärket Viktor & Rolf snarare vara starkare förankrat i en 

annan identifiering, och kan försvåra denna möjlighet. Jönsson (2005) menar att det krävs en 

övertygande motivering för att definieras som konsthantverk. Av analysen av utstyrslarna har 

det framkommit att det är enklare att dra paralleller mellan Black light och konceptuellt 

konsthantverk på grund av konceptets beskrivning. Min tolkning av videoinspelningen är att 

utstyrseln befinner sig i en motsvarande privilegierad roll som ett mellanting av konst och 

mode vilket liknar superobjektets position. Utifrån sitt koncept och beskrivning befinner sig 

utstyrseln inte i kläders sociala kontext, utav funktionen är att förmedla en övergång och 

känsla. Vilket blir plaggets symboliska funktion likt Carolina Vallejos smycken. Cutting edge 

couture öppnas snarare öppet för fria tolkningar kring dess estetik och funktionalitet genom 

sin brist på tydlig beskrivning.  

Men tolkningen av de båda utstyrslarna är och förblir alltid densamma, nämligen mångtydig. 
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7. Slutdiskussion 
Min studie utgick från en jämförelse mellan Viktor & Rolfs kläder och det konceptuella 

konsthantverkets position. Genom detta skapades ett syfte för att studera hur två utvalda 

föremåls identiteter förändras i tre utvalda områden och hur sammanhanget påverkar. 

Frågeställningarna löd: 

- Hur påverkar sammanhanget föremålets identitet? 

- Hur kan ett och samma föremål tolkas när det placeras inom områdena för mode, 

konst och konsthantverk? 

- Vad krävs för att ett föremål ska kunna betraktas som ett superobjekt? 

Det som redovisats har utpekat några specifika faktorer som påverkar hur vi uppfattar, tolkar 

och definierar föremål. Följande text är indelad i tre avsnitt som berör frågeställningens 

frågor. Här sammanfattar och diskuterar jag de faktorer som analysen kunnat peka ut som 

viktiga och är sammankopplade i relation till syftet. 

 

7:0:1 Sammanhanget 

Det är svårt att finna litteratur som exakt kan beskriva hur föremåls definitioner och 

identiteter skapas. Men i uppsatsens avsnitt om tidigare forskning och teori har jag kunnat 

uppmärksamma några ståndpunkter. 

Eriksson & Göthlunds (2012) beskrivning av den yttre och inre kontexten hos ett föremål har 

ett samband med hur föremål uppfattas, och är förankrat i det betydelseinnehåll föremål får ur 

sitt sammanhang, vilket också Mazanti (2006) beskriver. Beroende på vad det är för typ av 

föremål har det olika påverkan på definitionen, men också utifrån vilka förväntningar som 

finns på sammanhanget. Det här fenomenet diskuterar Eriksson (2009) i sitt konstprojekt där 

hon lyfter fram skillnaden mellan ett galleri och det offentliga rummet. Erikssons (2009) 

beskriver att föremåls konstnärliga utgångspunkt kan försvinna om rummet inte lyfter fram 

konceptet. Det vill säga den känsla/tanke som skaparen av ett föremål önskar väcka utan att 

riskera att föremålet ses som ett enskilt objekt. Genom konstprojektets beskrivning ser jag 

ytterligare ett samband till hur den yttre och inre kontexten kan påverka oss betraktare. Den 

yttre kontexten påverkas av vilken erfarenhet vi har utav den, exempelvis vilka föremål vi 

förväntar oss se. Men det är genom den inre kontexten som väcker specifika känslor och kan 

leda oss att se föremål med nya ögon. Definitionen av ett föremål skapas genom dessa två 

komponenter utifrån individen personliga utgångspunkt, som är av vår tidigare kunskap och 
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uppfattning (Sjögren, 1998). På så sätt kan analysen inte konkret utpeka hur utstyrslarna 

påverkas av sammanhanget, utan kan snarare peka på vad som kan hända. Detta med 

anledning av att min personliga relation till Viktor & Rolf, modevisningar och museum inte är 

densamma som för omvärlden. Därför blir tolkningen alltid individuell, men det kan 

fortfarande finnas likheter till andras uppfattningar. Det innebär att uppsatsen ger ett förslag 

på tolkning, snarare än att visa en sanning. 

Min tolkning visar att hur föremål tas emot också grundar sig på vilken social värdering vi gör 

av föremålen, exempelvis ifall den är kopplad till en viss identitet. När det sedan betraktas i 

ett sammanhang som inte är det inte förväntade kan det skapa olika reaktioner. Kanske är det 

som så att då utstyrslarna befinner sig i ett gränsland mellan två kategorier blir det enklare att 

placera in dem på flera områden. Horsting och Snoeren strävar efter detta enligt Evans (2003) 

och utstyrslarna har därmed inte en specifik tillhörighet till ett visst sammanhang. Dock är det 

svårt att exakt peka ut hur utstyrslarna påverkas av sitt sammanhang när jag inte tagit del av 

andras syn på detta fenomen. På så sätt kan jag endast redovisa en tolkning och peka på vad 

sammanhanget bidrar med. 

 

7:0:2 Föremåls placering inom olika områden 

När ett föremål placeras in i olika områden är de även här beroende utav hur sammanhanget 

där ser ut. Föremålen är samtidigt beroende av vilken synvinkel de betraktas utifrån. Rajnai 

(2009) beskrev att inom vissa områden förväntas en viss typ av föremål, vilket kan vara 

avgörande för hur utstyrslarna tas emot. I analysen fann jag det svårt att kunna koppla 

utstyrslarna till bland annat konsthantverk, genom att de redan var starkt länkade till mode 

och konst. Samtidigt är min uppfattning att kläder inte är föremål man i första hand kopplar 

till konsthantverksområdet, eftersom det inte lika ofta ges som exempel i litteraturen. Av mina 

källor var det endast Robachs (2012) SlowArt och Olsson (2005) som nämnde kläder som 

konsthantverk. Den fråga jag ställer mig då är om det är problematiskt att benämna kläder 

som konsthantverk? Här vill jag snarare uppmärksamma hur viktigt föreställningar är, inte 

bara om konsthantverk utan också på områden som konst och mode. Genom att ta del av flera 

olika synvinklar på vad mina tre utvalda områden innebär, visar dessa på möjliga gränser. 

Gränser som tillåter vissa föremål inkluderas och andra inte.  

Mazantis (2006) beskrivning av sammanhangets skapande av ett betydelseinnehåll ser jag gå 

samman med den yttre och inre kontexten även här. Utifrån områdets förutsättningar och 
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rummets utformning skapar individen sin tolkning av föremålet och en identitet föds. Men 

inte heller här kan analysen konkret peka ut hur de påverkar inom områdena för mode, konst 

och konsthantverk. Anledningen är att tolkningen också är individuell, enligt Holmberg 

(2008). Men samtidigt har analysen kunnat peka ut att utstyrslarnas definition förändras vid 

placering i olika områden med hjälp av studiens teori.  

 

7:0:3 Att förändra ett föremåls definition 

Jämförelsen mellan det konceptuella konsthantverket och Viktor & Rolfs kläder har påvisat 

att utstyrslarnas identitet kan förändras. Det går att förändra definitionen utifrån 

sammanhanget och olika områdens förutsättningar. Men en bild, video och fysisk form av 

utstyrslarna anser jag ge olika förutsättningar för hur plaggen uppfattas utifrån den personliga 

upplevelsen.  Därmed är det svårt att konkret peka ut hur sinnesupplevelsen och identiteten 

blir. Enligt Müller (2000) är kläder accepterade som kulturellt uttryck, men jag tror denna 

konstform kan vara förvirrande. Mitt intryck är att kläder underförstått drar tankarna till den 

sociala kontexten, genom att ofta vara bruksföremål. Därför kan utformningen på utstyrslarna 

som enbart refererar till det bruksfunktionella kanske snarare väcka frågan: vad ska man ha 

dem till?  

Att förändra utstyrslarnas identitet måste därför ta hjälp av sammanhanget, där utformningen 

av den inre och yttre kontexten ska förmedla en viss identitet. Helena Hörnstedts klänning i 

utställningen SlowArt är ett bra exempel på detta. Detta plagg blev en del av helheten 

eftersom utställningens alla föremål utgick från samma specifika syfte. Beroende på hur 

utstyrslarna exponeras, krävs det att helheten uppmärksammar och skapar det specifika 

betydelseinnehåll som önskas (jmf: Eriksson, 2009: Mazanti, 2006). På så sätt kanske 

utstyrslarna om så önskas kan nå samma transformation som jaktnätet Harrod (2010) beskrev. 

Jämförelsen mellan superobjektet och Viktor & Rolfs kläder har påvisat att definitionen 

konceptuellt konsthantverk är komplicerad. Därmed har jag snarare kunnat peka ut att Black 

light befinner sig i en motsvarande position som ett superobjekt. Min slutsats av detta är att 

föremål kan befinna sig i en privilegierad roll inom vilket område som helst. Denna 

privilegierade roll kan också förtydligas eller bli än mer otydlig utifrån sitt sammanhangs 

förutsättningar. 
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7:1 Metoddiskussion 
Användandet av semiotik som metod har fungerat väl, samtidigt anser jag att den snarast har 

öppnat upp för en diskussion än att ge ett resultat. Vad analysen redovisar är som beskrivet 

ingen sanning. Snarare ger min tolkning att föremål kan definieras som någonting annat 

beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. En problematik jag mötte var mitt urval av 

utstyrslar från cutting edge couture kollektionen då den saknade en tydlig skriftlig 

beskrivning av dess bakomliggande koncept. Detta försvårade konnotationen markant, 

samtidigt som det förtydligar hur viktig relationen mellan text och bild är när en tolkning ska 

göras (jmf: Eriksson & Göthlund, 2012). Det jag upplever har saknats i min metod var att det 

fanns en begräsning i beskrivningar av olika uppfattningar om mode och klädkonst. Tyvärr 

ledde detta till att en djupare analys inte var möjlig på dessa områden. Ifall jag hade funnit 

mer forskning som berör detta hade analysens resultat skiljt sig från den som nu redovisas. 

Dock anser jag att metoden har bidragit till det jag inledde med, att den har öppnat upp för en 

diskussion utifrån de förutsättningar som denna studie haft. 

7:2 Vidare forskning 
Vidare forskning utifrån denna studie skulle kunna vara att undersöka hur ett föremåls 

identitet förändras inspirerat av jaktnätet transformation från Art/Artifact utställningen. Det 

skulle vara intressant att undersöka hur exempelvis ett fysiskt konceptuellt plagg uppfattas av 

betraktare inom olika kontexter. Vilka markanta skillnader skulle man kunna återfinna av 

plaggets identitet utifrån betraktarens uppfattning och dess sammanhang? Hur interagerar 

plagget med exempelvis en utställnings övriga föremål, och hur påverkas plaggets identitet av 

dessa? Denna studie skulle på så sätt vara en påbyggnad av denna studie som äger rum i ett 

fysiskt rum med riktiga föremål, med en metod inriktad på intervjuer och observation. 
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I hope this find you well. 
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Please find attached the 2 images you requested. Please make sure to correctly credit these 
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Photography credit: Peter Stigter. 
  
Wishing you all the best,  
  
Christian  
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