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Abstract  

Bad behavior. Identity, gender and body politics in Iiu Susiraja’s self-representations. 

This essay examines Finnish artist Iiu Susiraja’s self-portraits in relation to Western traditions and 

tropes of the genre from the 20
th

 century until today. I use an iconological/iconographic model to 

describe and to further interpret the images. The purpose is to find out which norms and conventions, 

within the art sphere and society as a whole, that Susiraja’s images reproduce or revolt against. 

Thoughts and concepts from the theory of performativity show that the artist, who also appears in the 

photos, both imitates and breaks free from different stereotypes concerning gender. Through a never 

ending masquerade, Susiraja highlights how "femininity" and "masculinity" are constructed acts or 

performances with no original. The analysis discusses how these self-portraits have potential to subvert 

prevailing norms concerning sex, gender and the body in our society.  

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna uppsats undersöker den finska konstnären Iiu Susirajas fotografiska självframställningar i 

relation till de västerländska traditioner och teman som gjorts gällande inom genren från 1900-talet och 

framåt. Analysen utgår från en ikonologisk/ikonografisk modell för bildtolkning, och syftet är att ta reda 

på hur Susirajas bilder egentligen fungerar. Jag undersöker vilka normer och konventioner som bilderna 

reproducerar eller revolterar mot, både inom konstfältet och i samhället i stort. Uppsatsen diskuterar hur 

sociala kategorier som genus och kön gestaltas i bilderna, i termer av performativitetsteorins tankar och 

begrepp. Analysen visar att Susiraja både upprepar och slår sig fri från olika genusföreställningar. Då 

hon genom ett slags ständigt pågående maskerad belyser hur ”kvinnligt” respektive ”manligt” är 

konstruerade kategorier som saknar original, framträder bildernas subversiva potential. Undersökningen 

diskuterar hur dessa självporträtt utmanar rådande föreställningar om identitet, genus och kropp i vårt 

samhälle. 
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1. INLEDNING 

Självporträttet är en genre inom bildkonsten som har stått sig i alla tider, trots skiftande ideal, 

mentaliteter och uttryck. Idag används framför allt fotografiet för att förmedla en bild av oss själva och 

vilka vi är. I ett projekt om självbild och identitet kunde man under våren och sommaren 2014 titta 

närmare på fenomenet ”selfies” på Nationalmuseum i Stockholm.
1
 Dessa moderna självporträtt sattes i 

relation till de äldre porträtt som finns i museets samlingar, och resultatet samlades i utställningen 

Highlights.
2
 Jämförelsen mellan den västerländska porträttraditionen och dagens selfies visade att även 

om synen på kön har förändrats genom historien görs genusnormer som skapades redan på 1800-talet 

fortfarande gällande i många av dagens selfies.
3
 Det framgår att dessa moderna självporträtt är djupt 

förankrade i den äldre porträttraditionen när det gäller poser, kroppsuttryck och stereotyper.
4
 Precis som 

med äldre tiders porträtt är alltså selfien ofta ett uttryck för människans behov att bli bekräftad, och 

handlar i hög grad om makt, marknadsföring och att placera sig i den sociala hierarkin. Det finns dock 

exempel på nutida självporträtt som rör sig bortom strävan efter bekräftelse eller social status, och som 

bryter mot normer snarare än reproducerar dem. Den finska konstnären Iiu Susirajas (f.1975) 

fotografiska självframställningar utgör exempel på självporträtt som på många sätt lyckats bryta med 

sociala normer och traditionella bildkonventioner inom genren. Hur detta brott manifesteras i dessa 

fotografier har jag i uppsatsen försökt ta reda på.  

1.1 Motivering 

Porträttgenren inom bildkonsten är intressant eftersom vi så starkt knyter vår identitet till det egna 

ansiktet. Självporträttet är dock inte nödvändigtvis ett uttryck för den avbildades ”äkta jag” eller en 

anpassning till givna normer och förväntningar på vad jaget bör representera. Många av dagens moderna 

självporträtt är ofta, menar jag, mer dynamiska än det historiska ditot. De senaste årtiondena vittnar om 

en expansion gällande vad ett självporträtt kan vara eller presentera, en förtjänst som till stor del har 

med kvinnliga konstnärers arbete att göra. Den feministiska revolutionen från 1968 och framåt tillät 

kvinnor att värdera sina egna liv, känslor och idéer lika högt som män gjorde med sina, och även om 

resultatet ofta skapade ilska gick det heller inte att ignorera.
 5

 Den feministiska devisen att det personliga 

är politiskt har lett till en spännande utveckling inom självporträttsgenren. I många av dagens 

självporträtt kan man skönja ett slags iscensättning som bryter med både bildkonventioner inom det 

                                                 
1
 Begreppet ”selfie” kan definieras som ett självporträtt taget på armlängds avstånd med hjälp av en mobilkamera. 

2
 Selfies – Nu och Då är en del av utställningen Highlights: kända och okända konstskatter från Nationalmuseum, 

som visades på Nationalmuseum i Stockholm 15 maj-31 augusti 2014. 
3
 Highlights: kända och okända konstskatter från Nationalmuseum, utst. kat. Stockholm: Nationalmuseum, 2014, 

s.174. 
4
 Highlights, utst. kat, 2014, s.165. 

5
 Mirror mirror: self-portraits by women artists, utst. kat, London: National Portrait Gallery, 2001,  s.31. 
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konstnärliga fältet och med normer i samhället i stort. Jag anser att Iiu Susirajas fotografier utgör goda 

exempel på aktuella konstnärliga självframställningar som vidgar både porträttraditionens gränser och 

rådande föreställningar om det socialt accepterade eller det ”normala”. Bilderna är inte uttalat politiska 

men har ändå en social och identitetspolitisk sprängkraft, vilket gör detta material särskilt intressant för 

vidare undersökning. 

 

1.2 Syfte 

I en tid då vi ständigt förses med bilder som förmedlar vilka vi är eller vilka vi förväntas vara sticker 

Susirajas fotografier ut. Många kritiker tycks vara överens om att hennes konst i allmänhet och 

självporträtt i synnerhet är okonventionella, och konstnärskollegan Ulla Karttunen beskriver hennes 

konst som ”ett slag i ansiktet”.
6
 Men hur fungerar egentligen bilderna, och vilka strategier använder sig 

konstnären av? Hur förhåller sig Susirajas självporträtt till genrens historia? Vilka normer och 

traditioner bryter Susiraja mot, och på vilket sätt? Vad kommunicerar dessa fotografiska 

självframställningar och hur gestaltas identitet och genus? Dessa frågor söker jag i min uppsats svar på. 

 

1.3 Material 

Iiu Susirajas bildserie Hyvä Käytös, eller Gott uppförande på svenska, består av sexton fotografiska 

självframställningar.
7
 Fotografierna är samtliga tagna mellan 2008 och 2010, de flesta i vad som ser ut 

som hemmiljö. Susiraja både står, sitter och ligger i bilderna. I vissa porträtt poserar hon i helfigur, 

medan andra är bystbilder. I majoriteten av fotografierna är hennes ansikte synligt. Blicken möter då 

oftast betraktaren, förutom i tre av porträtten då Susiraja istället har en snedställd blick alternativt tittar 

fokuserat upp eller ned. I ett av fotografierna skyms hennes ansikte helt av en svart stövel. Susiraja ler 

inte i någon av bilderna, utan har ett närmast likgiltigt ansiktsuttryck. I ett självporträtt syns Susiraja 

enbart från låren och ned, i ett annat framträder hela kroppen utom huvud och fötter. En gång poserar 

Susiraja stående med en trasmatta hängande över sig. Både kropp och ansikte döljs här princip helt och 

hållet. Gemensamt för fotografierna i bildserien är de objekt som på oväntade sätt figurerar i 

bildkompositionen. Dessa är samtliga föremål eller livsmedel som går att finna i ett hem, och därmed 

inte särskilt spektakulära i sig. Det rör sig bland annat om en sopkvast, en silverbricka eller en limpa 

bröd. Det anmärkningsvärda är istället sättet på vilket Susiraja poserar med tingen: sopkvasten fastkilad 

under brösten, magen vilandes på serveringsbrickan och brödet i öm omfamning, som vore det besjälat.  

                                                 
6
 Ulla Karttunen,”It is attitude that kills”, <http://www.iiususiraja.com/iiususiraja/english/>, 141030. 

7
 Se bilaga på s. 36. 

http://www.iiususiraja.com/iiususiraja/english/
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     För att avgränsa uppsatsens analysdel har jag valt att närmare analysera fem av bildseriens sexton 

fotografier: Luuta (Kvast), Lucia (Lucia), Käsistään kätevä (Användbara händer), Treeni (Träning) och 

Symbioosi (Symbios).
8
 Dessa fotografier sammanfattar och karaktäriserar Susirajas särskilda bildspråk 

och komposition på ett bra sätt. Ett flertal andra fotografier ur bildserien kommer dock också att belysas 

eller sättas i relation till mitt utvalda material, varför seriens elva övriga bilder publiceras som en bilaga 

på s.36. 

 

1.4 Metod 

För att försöka förstå verken har jag i undersökningen av Susirajas fotografier utgått från en 

ikonografisk/ikonologisk metod för bildtolkning, i likhet med den trestegsmodell som har utformats av 

Erwin Panofsky. Denna metod utgörs av tre faser: den preikonografiska där det visuella beskrivs, den 

ikonografiska där bildelementen och dess betydelser identifieras och slutligen den ikonologiska fasen 

där meningen bakom det identifierade undersöks på ett djupare plan.
9
 Den ikonologiska modellen anger 

formen för uppsatsens analysdel som, likt analysmetoden själv, delas upp i tre olika delar. Först 

beskriver jag kort själva bilderna, för att därefter diskutera dessa utifrån vald teori samt i relation till 

självporträttets traditioner så som de beskrivs i uppsatsens övriga litteratur. Undersökningen får här 

komparativa inslag, där Susirajas bilder jämförs med varandra och med mer generella drag inom 

självporträttsgenren som sådan. Jag tror att ett komparativt studium är värdefullt eftersom jag, genom att 

inte bara analysera utan också jämföra Susirajas fotografier med tidigare traditioner inom 

självporträttsgenren, kan upptäcka strukturer och tendenser i bilderna som annars gått mig förbi. 

Bildanalysernas tredje del, som är uppsatsens slutdiskussion, får till sist en ikonologisk karaktär. Här 

länkas bilderna återigen samman med de privata och empiriskt grundade associationer som uppstått 

utanför det autonoma konstverket. Den ikonologiska tolkningsmodellen lånar sin form till uppsatsens 

disposition, men följs inte alltid kronologiskt då analysmetodens andra och tredje steg ofta hakar i 

varandra.  

 

1.5 Teori 

Jag har undersökt Susirajas självporträtt utifrån en historisk kontext, med utgångspunkt i teman som 

kretsar kring ansikte och blick, kropp och identitet samt performativitet. Performativitetsbegreppet kan 

kopplas till flera olika teoretiker, men går ursprungligen tillbaka till den brittiske språkfilosofen JL 

Austins talaktsteori. Austin menar att det finns performativa uttryck, det vill säga uttryck som inte bara 

                                                 
8
 Samtliga översättningar av verkens titlar i denna uppsats är författarens egen. 

9
 Lars Olof Larsson, Metoder i konstvetenskap, Stockholm: Norstedt, 2010, s.68. 
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beskriver en företeelse utan också får den att bli till. Prästens ord vid en vigsel är här ett känt exempel på 

en performativ handling, där förklarandet av två personer som äkta makar bokstavligen får det 

äktenskapliga tillståndet att bli till.
10

 I min uppsats intresserar jag mig dock för 

performativitetsbegreppet så som det används av Judith Butler inom genusteorin. Butlers resonemang 

kännetecknas av två centrala tankegångar som kan sammanfattas utifrån begreppen genealogi och 

performativitet. Ett genealogiskt perspektiv innebär att kategorierna kön/genus och sexualitet inte har 

något givet ursprung eller urtillstånd, och ifrågasätter därmed de förmodade ”naturliga” skillnader 

mellan kvinnor och män. Performativitetsbegreppet hänger ihop med detta resonemang, och utgår ifrån 

att kön/genus är något som aktivt konstrueras.
11

  

     

      

1.6 Forskningsläge 

Självporträttet är tidlöst både som konstgenre och som utgångspunkt för diskussion, därför finns det 

mycket forskning om denna typ av porträtt. I min uppsats kommer jag till stor del att använda mig av 

Bia Mankells bok Självporträtt: en bildanalytisk studie i svensk 1900-talskonst.
12

 Mankell beskriver här 

självporträttets bildkonstruktion, dess kommunikativa funktion samt relationen mellan självporträttets 

visuella och textuella världar. Boken har givit en bra introduktion till självporträttets historia och dess 

mångsidighet. Marsha Meskimmon har i boken The art of reflection: women artists’ self-portraiture in 

the twentieth century fokuserat på hur just kvinnliga konstnärer valt att representera sig själva under 

1900-talet, varför även denna bok spelar en viktig roll i min undersökning.
 13

  

     Gällande performativitet, dess begrepp och teori finns det en uppsjö texter och litteratur som berör 

ämnet. För att begränsa mig har jag dock valt att utgå från Judith Butlers tankar om det performativa, 

framför allt så som de samlats och beskrivits av Tiina Rosenberg i Könet brinner!
14

 Performativitet 

handlar i hög utsträckning om just självframställning, varför jag finner denna teori lämplig i 

undersökningen av just självporträtt. Min förhoppning är att det ur performativitetsteorins tankar och 

idéer skall utkristalliseras inte bara vad Susirajas bilder visar, utan också hur bilderna kommunicerar i 

termer av identitet och genus. 

                                                 
10

 Tiina Rosenberg, ”Subversiv performativitet”, Könet brinner! Judith Butler. Texter i urval av Tiina Rosenberg, 

Stockholm: Natur och Kultur, 2005, s. 15. 
11

 Rosenberg, 2005, s. 9. 
12

 Bia Mankell, Självporträtt: en bildanalytisk studie i svensk 1900-talskonst, Göteborg : Acta Universitatis 

Gothoburgensis, 2003.  
13

 Marsha Meskimmon, The art of reflection: women artists' self-portraiture in the twentieth century, London: 

Scarlet, 1996.   
14

 Judith Butler, Könet brinner! Judith Butler. Texter i urval av Tiina Rosenberg, Stockholm: Natur och Kultur, 

2005. 
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      När det kommer till texter eller forskning som explicit rör Iiu Susiraja och hennes självporträtt 

lämnas det ännu mycket i övrigt att önska. Den information jag har om konstnären och berörda verk är 

därmed begränsat till ett antal artiklar i tidningar eller på internet samt konstnärens egen hemsida, som 

dessvärre till stor del är på finska.  

     2013 ägde Susirajas första separatutställning i Sverige rum på Museum Anna Nordlander (MAN).
15

 

Tyvärr fanns här ingen möjlighet att producera en utställningskatalog då MAN är ett litet museum utan 

resurser till detta.
16

 Susiraja fanns även representerad i Finlands museum för samtidskonst Kiasmas 

samlingsutställning Kiasma Hits samma år.
17

 En utställningskatalog finns publicerad, men med endast 

ett mycket kort avsnitt tillägnat Susiraja. De texter som skrivits om Susiraja och hennes konst på finska 

har jag helt uteslutit ur min uppsats, då jag saknar möjlighet att göra en översättning tillräckligt bra för 

att kunna användas i en vetenskaplig uppsats. 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort presentation av konstnären. Därefter följer kapitel 3, där verken först 

beskrivs i korthet för att sedan undersökas närmre utifrån olika valda teman i kapitel 3.2 till 3.7. Det 

handlar om ansikte och blick, bildernas subversiva potential, kropp och positionering samt om 

moderskap och identitet. I detta kapitel diskuteras även självporträttets kommuniktativa möjligheter och, 

i viss mån, även klassaspekten i Susirajas fotografier. Analysen knyts sedan samman och fördjupas i en 

avslutande diskussion i kapitel 4, som sedan följs av en kort sammanfattning av uppsatsen i kapitel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Separatutställningen Beautiful error visades på Museum Anna Nordlander 5 juni – 8 december 2013. 
16

 MAN är ett museum för samtidskonst, beläget i Skellefteå. Museets uppdrag är att ställa normkritiska frågor 

om kön, identitet och genus.  
17

 Samlingsutställningen Kiasma Hits visades på Kiasma 27 september 2013 – 7 september 2014. 
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2. PRESENTATION AV KONSTNÄREN 

Iiu Susiraja föddes 1975 i Åbo.  Hon har enligt egen utsago alltid drömt om att bli konstnär, och ett CV 

på hennes hemsida vittnar om åtskilliga förberedande konstutbildningar.
18

 Det var dock platsen vid Åbo 

konstakademi år 2008 som banade vägen mot ett mer erkänt konstnärskap, och i finlandssvenska 

Hufvudstadsbladet beskrevs hon fyra år senare som en av landets idag mest omtalade konstnärer.
19

 

Under 2010 visades hennes första bildserie Hyvä Käytös på Finlands fotografiska museum och från och 

med 2013 finns hon representerad i det finska museet för samtidskonst Kiasmas samlingar. I Sverige 

hölls samma år hennes hittills enda separatutställning, Beautiful error, på Museum Anna Nordlander. I 

Tyskland, på Fotografie Forum Frankfurt, kunde man under hösten 2014 se Susirajas fotografier i en 

samlingsutställning för samtida finskt fotografi.
20

 

     Under den mest produktiva delen av sin karriär, det vill säga från 2008 fram till idag 2014, har 

Susiraja främst sysslat med fotografiska självframställningar. Hennes konstnärskap omfattar dock även 

stillebenfotografier, installationer och videoverk. Allra mest uppmärksammade tycks emellertid just 

hennes självporträtt ha blivit, och i internationell press refereras hon inte sällan till som 

”självporträttskonstnär”.
21

 Detta är något missvisande med tanke på hennes variation när det gäller både 

utförande och motiv, men också talande: Det finns något i just Susirajas självporträtt som dröjer sig 

kvar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 www.iiususiraja.com. 
19

 Andrea Svanbäck, ”För mycket snällhet dödar”, <http://hbl.fi/kultur/personportratt/2012-04-25/mycket-

snallhet-dodar>, 141030. 
20

 Utställningen Portretti: Contemporary Finnish Photography visades på Fotografie Forum Frankfurt 4 oktober – 

30 november 2014. 
21

 Iiu Susiraja har under 2014 blivit omskriven i nätbaserade tidsskrifter som amerikanska Huffington post, 

brittiska Dazed och tyska I-REF. Samtliga dessa tidsskrifter fokuserar på Susirajas självporträtt, och ger således 

Susiraja epitetet ”self-portrait artist”. 

http://hbl.fi/kultur/personportratt/2012-04-25/mycket-snallhet-dodar
http://hbl.fi/kultur/personportratt/2012-04-25/mycket-snallhet-dodar
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3. BILDANALYS 

3.1 Beskrivning av verken 

Bild 1. Luuta 

 

Iiu Susiraja, Luuta (Kvast), 2010. 

 

I Luuta, det finska ordet för kvast, poserar en person med just en sådan. Personen är placerad centralt i 

bilden, stående i vad som liknar ett kök. Till vänster i bild syns lite av en diskbänk, och till höger en del 

av ett bord med tillhörande stolar. På diskbänken står bestick placerade i tre vita koppar. På bordet 

ligger en mönstrad duk i olika röda och gröna nyanser placerad, och på den en vit skål utan något synligt 

innehåll. Stolarna ser ut att vara i trä, och deras sittdynor matchar bordsduken. I bilden syns också en 

krukväxt som är placerad ovanpå en piedestal i samma krämvita färg och stil som övriga möbler. 

Köksluckorna är vita, liksom kaklet ovanför diskbänken. Väggen har en ljust grön nyans, och här hänger 

en väggbonad i garn med ett symmetriskt mönster samt en mindre inramad målning av föreställande 

blommande träd invid vatten. Golvet liknar en ljus plastmatta. Personen i bilden har kortklippt hår, en 

ljuslila långärmad tröja och en svart kjol som når ned till knäna. Under bysten, det vill säga mellan byst 

och mage, sitter en sopkvast fastkilad. Kvasten har ett klassiskt utseende, med en borst av vad som 

liknar rishalm. Personen har intagit en frontal position, och armarna hänger slappt längs kroppens sidor. 

Hen tittar rakt fram, men viker av en aning med blicken vilket omöjliggör ett möte mellan den 

avporträtterades blick och betraktarens. 
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Bild 2. Lucia 

 

Iiu Susiraja, Lucia, 2010. 

 

Centralt i bilden sitter en person i en brun soffa, utplacerad i vad som kan tolkas som ett vardagsrum. I 

förgrunden står ett vitt bord med svarta ben. I bildytans vänstra del syns tre olika krukväxter: en liten 

kaktus i en brunglaserad kruka och en större palmliknande växt i en ljusblå kruka med vita dekorativa 

mönster. Den tredje växten framträder inte helt i bilden. Den har gröna blad och en likadan ljusblå kruka 

som palmen. Bildens fond är rummets vägg, som är klädd i en färgglatt mönstrad tapet. Inga fönster är 

synliga. Man kan dock ana att det finns ett i bildens vänstra del, där ett svagt ljus kastas på krukväxterna 

och ett tyg i svart, vitt och gult hänger lodrätt som en gardin i bildkanten. Personen i bilden är klädd i ett 

långärmat plagg med blå och svarta ränder. I sitt knä har hen ett stort mjukisdjur som liknar en isbjörn. 

Under bordet syns en del av personens bara ben. Den här gången, till skillnad från i Luuta, möter den 

avporträtterades blick betraktarens. Håret är kortklippt, och mitt i pannan är ett tärnljus med rött handtag 

ditsatt med silvertejp. 
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Bild 3. Käsistään kätevä  

 

Iiu Susiraja, Käsistään kätevä (Användbara händer), 2009 

 

Detta fotografi är en bystbild mot en vit bakgrund, där ansiktet är i fokus. Det är svårt att avgöra i vilken 

miljö bilden är tagen, då de helt saknas omgivande föremål som placerar in bilden i en särskilt kontext. 

Personen i bilden bär ett plagg i en dovt gul färgskala, med rundad ringning. Håret lockar sig en aning, 

och räcker ungefär till hakan. Det stryks bort från ansiktet med ett hårband. Den avporträtterades blick 

möter betraktarens, och personen plutar med läpparna. I sin högra hand håller hen en rostig sax. Saxen 

har förts mot munnen, och dess knivar omsluter läpparna som om den var på väg att klippa. 
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Bild 4. Treeni 

 

 
 
Iiu Susiraja, Treeni (Träning), 2010. 

 

I fotografiet står ett löpband utplacerat i hörnet av ett rum som tycks utgöra en del av ett hem snarare än 

ett gym. Rummet i bilden har vita väggar och både golvet och taket är i ljust trä. På golvet under 

löpbandet ligger en randig matta i olika bruna och beigea nyanser. I bildens bakgrund syns ett fönster 

prytt av gardinlängder med tillhörande kappa. Tygets mönster utgörs av blekt rosa och blå blommor på 

grön botten. På fönsterbläcket står en grön växt i en beige kruka med fat och utanför syns ett slags 

barrträd, kanske en gran. Under fönstret finns ett element. I bildytans vänstra del syns en likadan 

gardinlängd som den som redan beskrivits, men själva fönstret ryms inte i bildkompositionen. På 

löpbandet, i bildens mittpunkt, står en person. Hen lutar sig framåt, nästan hänger, med armarna 

placerade i kors över träningsmaskinens handtag. Personen är klädd i en turkos, ganska löst sittande T-

shirt med ett dekorativt tryck på bröstet och ett par svarta byxor som slutar nedanför knäna. Hen har 

svarta strumpor, men inga skor. På huvudet har personen en vit stickad mössa, och i mössan sitter två 

flätade bullängder fastkilade. Den avporträtterades blick möter betraktarens. 
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Bild 5. Symbioosi  

 

Iiu Susiraja, Symbioosi (Symbios), 2009. 

I detta fotografi framträder en person centrerat i bildytan, mot en vit bakgrund. Precis som i Käsistään 

kätevä saknas här omgivande objekt eller föremål som vittnar om ett särskilt rumsligt sammanhang. 

Personen står upp, och har kroppen i en lätt vridning. Ansiktet framträder därmed i vad som närmast kan 

beskrivas som halvprofil. Personen är synlig i bild från någonstans under midjan och upp. Hen är iklädd 

ett svart, långärmat plagg med rund ringning. Håret är blont eller mörkblont, och når ungefär till hakan. 

Luggen har förts undan från ansiktet med ett hårband eller spänne. I sin famn håller personen ett ljust, 

flätat bröd. Hen tittar ned på brödet med en fokuserad blick. Ansiktets uttryck kan tolkas som fridfullt. 
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Kapitel 3.1 har nu i korthet redogjort för bilderna och vad det är vi ser. Dessa beskrivningar kräver ingen 

direkt förkunskap, utan kan ses som allmängiltiga identifikationer av bilden och dess olika element. För 

att förstå hur dessa fotografier egentligen verkar och vad de betyder på ett djupare plan ska jag nu, i 

enlighet med den ikonologiska/ikonografiska tolkningsmodellens andra fas, identifiera bilderna 

ytterligare. Då seendet inte räcker till länkas bilderna här samman med uppsatsens litteratur, som kretsar 

kring svenska och västerländska traditioner och strategier rörande självporträttet från 1900-talet fram till 

idag. På så vis kontextualiseras bilderna och ett empiriskt grundat resonemang görs möjligt. Genom att 

dessutom applicera performativitetsteorins tankar och idéer på de olika fotografierna kan jag här 

detektera inte bara vad som syns i bilderna utan också vad som görs, för att använda teorins egna ord.  

     I analysens beskrivande del varken namnger eller könar jag personen i fotografierna, med avsikt att i 

detta beskrivande steg i tolkningsmodellen ha en sådan allmän hållning som möjligt. Jag vet dock att det 

är konstnären Iiu Susiraja själv som figurerar i samtliga bilder, och kommer därmed hädanefter kalla 

personen för just Susiraja. Jag kommer även att använda ”hon” som personligt pronomen, eftersom 

konstnären identifierar sig själv som kvinna. Jag tror att detta är nödvändigt för att bättre och mer tydligt 

kunna visa på vilka normer Susiraja bryter mot i sina självframställningar, och vilka hon eventuellt 

upprepar i enlighet med samhällets förväntningar.  

 

3.2 Ansikte och blick 

Butlers tankar om performativitet fokuserar på ständigt verksamma processer hellre än på färdiga, 

avslutade och fixerade resultat. Hon menar att sociala praktiker aktivt skapar kön/genus, sexualiteter, 

etniciteter och andra avgörande sociala kategorier. Genus, till exempel, är enligt Butlers resonemang 

inte något man är utan något man gör. Detta är ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt, som utgår 

från att den sociala världen konstrueras och att människor därmed saknar givna inre essenser eller 

uppsättningar av äkta och stabila särdrag.
22

 Här betonas även historisk och kulturell specificitet, vilket 

betyder att våra världsbilder och identiteter är föränderliga och kunde ha framträtt på ett annat sätt.
23

 

Susirajas fotografier är intressanta att studera utifrån detta perspektiv eftersom de, menar jag, uppvisar 

ett ständigt pågående skapandet av olika genusidentiteter snarare än etablerar en specifik sådan. 

     I de fem fotografier som utgör uppsatsens material för undersökning, liksom i bildseriens övriga elva 

fotografier, framträder en och samma person. Personen är, åtminstone rent fysiskt, konstnären själv. I 

och med att Susiraja både skapar bilderna och själv framträder i dem, intar hon automatiskt två olika 

positioner: en aktivt skapande subjektsposition och en mer passiviserad position som objekt. Poser, 

blickar och ansiktsuttryck varierar, liksom yttre attribut och objekt, längden på håret och miljön i 

                                                 
22

 Rosenberg, 2005, s. 14f. 
23

 Rosenberg, 2005, s.15. 
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bakgrunden. Det framgår ändock tydligt, i de allra flesta fall, att personen som syns i bild är densamma i 

samtliga av bildseriens verk. Vad som däremot är i ständig förändring är just personens identitet, som 

gör sig omöjlig att determineras som en enda och fast bestämd sådan. Istället rör sig Susiraja mellan 

olika roller och genus, genom att om vartannat appropriera både maskulint respektive feminint kodade 

uttryck och attribut.  

 

Enligt Mankell kretsar självporträttet, betraktat ur en svensk 1900-talskontext, vanligtvis kring en 

tematik som har med blick och seende att göra. Här är blicken ofta en medveten och genomtänkt strategi 

för att markera en maktposition, och för att potentiellt även placera den betraktande i en underordnad 

position.
24

 Det finns tre blicktyper som varit utmärkande inom självporträttsgenren. Den första är något 

snedställd och berör inte betraktaren, den andra hakar i betraktarens blick och kan upplevas som både 

professionell och självrannsakande, den tredje innebär ett uttryck som befäster makt i och med att 

betraktaren upplever blicken som enkelriktad och beskådande. Mankell ser dessa blicktyper som 

visuella tecken för den reflektion kring identitet och konstnärligt skapande som är typisk i självporträtt. 

De har därför praktiskt taget smält samman med vår föreställning om självporträtt, och blivit ett slags 

bildkoder.
25

 Dessa blicktyper, eller bildkoder om man vill, har historiskt sett varit vanliga i självporträtt 

föreställande manliga konstnärer.
26

  

     I Susirajas självporträtt anammar hon ofta dessa stereotypt manliga blicktyper. I både Lucia, Treeni 

och Käsistään kätevä hakar den avporträtterades blick självsäkert i betraktarens. I Lucia är även blicken 

lite från ovan, vilket har potential att både utmana och placera betraktaren i ett underläge. Här upprepar 

Susiraja den historiskt sett manliga blicktypen som visar på makt och stabilitet, men intar samtidigt 

också en lekfull och nästan barnslig roll. Hon förhåller sig alltså till en klassisk manlig tematik vad 

gäller seende och blick, men träder samtidigt in i rollen som Lucia, en roll som enligt folktron kopplas 

till en kvinna: skyddshelgonet Lucia. I en svensk kontext medför det moderna firandet av Lucia som 

högtid, menar jag, vissa skrivna och oskrivna regler. Ett återkommande moment i det svenska firandet, 

vilket även under 1900-talet spridits till finlandssvenska områden i Finland, är luciatåget. Här är 

naturligtvis Lucia själv huvudpersonen; en inte sällan ung och bildskön kvinna med utslaget långt hår 

under en ljuskrona. Redan här har Susiraja gjort uppror mot traditionen så som jag tror att de flesta 

känner den. Istället för en ljuskrona på huvudet är ett batteridrivet tärnljus fasttejpat i pannan, och hon 

bär varken vit dräkt eller rött band i midjan som seden kräver. Trots att hon bryter mot en rad 

traditionsenliga regler, tar hon sig ändå rätten att kalla självporträttet för just Lucia.  

                                                 
24

 Mankell, 2003, s. 96. 
25

 Mankell, 2003, s. 97. 
26

 Mankell, 2003, s. 96. 
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Kanske är detta en protest mot den stereotypa kvinnobilden som luciafiguren idag många gånger 

kommit att representera. För samtidigt som själva Lucian är firandets klimax är hon ofta också tågets 

mest passiviserade person, som exempelvis sällan sjunger. Därmed tenderarar det svenska luciafirandet 

därför mest att likna en skönhetstävling, där unga kvinnor tävlar mot varandra om rollen som ljusbärare. 

Den segrande kandidaten avviker sällan från de normer för kvinnlig skönhet och femininitet som är 

gällande för den aktuella tiden. Susiraja, med sin överviktiga kropp som bryter av från rådande 

stereotypa skönhetsnormer, sitt kortklippta hår, sitt utmanande och icke-leende ansiktsuttryck och 

avsaknaden av traditionella attribut, kallar sig dock ändå för Lucia. Hon uppträder inte i enlighet med 

vad som förväntas av en kvinna och skapar därmed, på ett performativt vis, förskjutningar i rådande 

genusföreställningar. För enligt Butler installeras könsidentiteter genom en stiliserad upprepning av 

handlingar, och deras sociala stabilitet vilar på just denna.
27

 Men upprepningen möjliggör också 

förändring, eftersom det inte går att kopiera eller imitera något precis likadant vid varje tillfälle. Varje 

ny upprepning kan alltså leda till varierade grader av förskjutningar av könsidentiteten. 
28

 I sina 

självframställningar upprepar Susiraja, men repar samtidigt också upp, både manligt och kvinnligt 

konnoterade akter och uttryck och skapar därmed glidningar mellan olika genus. Hon upprepar en 

manlig mimik, samtidigt som hon förser sig med ett attribut (och en verkstitel) som konnoterar en 

traditionellt kvinnlig figur. Den klassiska bilden av Lucia kommer med en rad olika förväntningar om 

femininitet, men ingen av dessa är Susiraja intresserad av att visuellt söka tillfredsställa.  

 

Det är svårt att avgöra om brotten mot de normerande genusföreställningarna är en medveten handling 

från Susirajas sida, eller om det hela har uppstått mer intuitivt. Oavsett vilket är dessa upprepningar, 

glidningar och slitningar på något vis närvarande i de flesta av bildseriens fotografier. Enligt Butler kan 

köns/genusidentiteter både medvetet och omedvetet spelas ”rätt” eller ”fel”, men en garanti för att 

normer upprätthålls är att majoriteten av alla människor uppträder eller agerar i överensstämmelse med 

särskilda genusnormer.
29

 Att Susiraja i sina självporträtt inte tillhör den majoritet som iscensätter kön 

helt i enlighet med normen är tydligt även i Käsistään kätevä. Detta fotografi är, tillsammans med 

Taiteijlian omakuva, den bild i serien där ansikte och blick utgör det mest centrala.
30

 Den nära 

ansiktsbilden är ett vanligt motiv i självporträttsgenren, redogör Mankell. Här arbetar konstnären ofta 

med ett frontalt perspektiv och en självrannsakande blick, och det är som att den rent fysiska närheten 

till ansiktet inbjuder till den intimitet som den självrannsakande blicken i viss mån fordrar.
31

  

                                                 
27

 Rosenberg, 2005, s.15f. 
28

 Rosenberg, 2005, s. 16. 
29

 Rosenberg, 2005, s. 16. 
30

 Se bild 10 i bilaga. 
31

 Mankell. 2003, s. 97. 
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Ansiktet är det mest nakna och utlämnande vi har och tycks orientera sig emot en starkare själslig, 

personlig integritet än kroppen, skriver Mankell och menar att vi med vårt ansikte mot ett annat bjuder 

ut något av oss själva. Ansiktet, och kanske framförallt ögonen, har traditionellt betraktats som en 

reflektion av vårt innersta, där uttryck och mimik har potential att kommunicera sådant som kanske inte 

kan formuleras med ord.
32

 I Käsistään kätevä är det dock inte Susirajas ögon som är i fokus, utan 

munnen. Minspelet här påminner om vad som idag, ofta nedvärderande, kallas för ”duckface”: ett 

uttryck som syftar till att likna den plutande munnen vid en anknäbb. Detta är en vanlig pose i dagens 

selfies, och ett framförallt av kvinnor reproducerat uttryck. En ny studie kring ungdomars mediavanor i 

Sverige visar att flickor redan i tioårsåldern marknadsför sig genom selfies där de ofta uppträder i dessa 

duckface-poser, medan pojkar snarare har handlingskraftiga och oberörda stoneface-poser som ideal
33

. 

Dessa två respektive uttryck tror jag i stor utsträckning även görs gällande hos vuxna kvinnor och män, 

om än inte alltid så kategoriskt. Susiraja reproducerar här den kvinnligt kodade och ”inbjudande” 

pussmunnen, men hotar samtidigt att förgöra den. Saxen fungerar i bilden som en varning, ett instrument 

som har makten att bokstavligen klippa med det stereotypa ansiktsuttrycket och på så vis sätta denna 

moderna, feminint kodade bildkonvention på ända.  

 

Vad som också är intressant i Käsistään kätevä är att Susiraja genom att på samma gång appropriera och 

nedmontera duckface-posen, också intar en position som är både är passiv och aktiv. Hon omförhandlar 

idén om passivitet och undergivelse som något kvinnligt kodat, och hittar istället en form som 

visualiserar passivitet och aktivitet samtidigt. När det gäller kvinnor som motiv i västerländsk konst 

under 1900-talet fanns det inte för få representationer om man ser till antal. Problemet var snarare, 

menar Meskimmon, att det fanns för många på samma tema.
34

 Stereotypa användningar av 

kvinnokroppen som passivt objekt inom konsten under förra århundradet blockerade representationen av 

kvinnors mångfacetterade erfarenheter, något som är synligt än idag, inte minst i den massmediala 

bilden av kvinnan. För kvinnliga konstnärer som skapade självporträtt var denna situation särskilt 

besvärlig att övervinna. Det vill säga, det var svårt att hitta en form av representation som inte 

objektifierar kvinnans kropp utan snarare representerar kvinnan i sin egen rätt, som ett subjekt. Det 

enligt Meskimmon mest vanliga särdraget i samtida självporträtt skapat av kvinnor är just 

konfrontationen mellan subjekt och objekt.
 35

 Denna uppgörelse kan ses som ett svar på den paradoxala 

position som kvinnor inom konsten länge tvingats inta, vilket också manifesteras i Susirajas 

självframställningar.  
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     Kvinnliga konstnärers försök att representera sig själva som subjekt med självporträttet som metod är 

ett intressant tema, som diskuteras ytterligare i avsnitt 3.5.  

      

3.3 Bildens subversiva potential 

Även i Treeni är blicken stadig och granskande. Den hakar i betraktarens blick på det sätt som Mankell 

beskriver som vanligt i genrens manliga 1900-talskontext. Susirajas ansiktsuttryck upplevs här som 

självsäkert, men inte lika uppkäftigt som i exempelvis Lucia. Medan Susiraja i Käsistään kätevä 

använder sig av den feminint kodade duckface-posen, liknar hennes minspel i detta fotografi mer det 

manligt kodade stenansiktet. Samtidigt är detta porträtt skruvat, mycket på grund av de oväntade objekt 

som förts in i bilden i form av två bullängder som sticker ut ur mössan. Om blicken och mimiken, 

liksom den nonchalanta kroppshållningen kan betraktas som ett manligt kodat och handlingskraftigt 

uttryck, konnoterar bullängderna något helt annat. Jag menar att kaffebrödet kan liknas vid två blonda 

hårflätor, som i sin tur av många enkelt skulle kunna kodas som något stereotypt kvinnligt. Det skapas 

på så vis återigen glidningar mellan olika genus i en och samma bild, vilket ger ett något queert intryck.     

     Butler menar, som redan framgått, att kön är någonting som vi i vår vardag ständigt imiterar. Hon 

poängterar dock också att denna denna imitation inte alltid faller ut helt lyckat. Den friktion som uppstår 

när vi, medvetet eller omedvetet, misslyckas med vår imitation kallar Butler för subversiv 

performativitet.
36

 Om en kvinna plötsligt beter sig på ett sätt som, enligt samhällets normer, är 

opassande kan detta vara omstörtande och hota den heterosexuella matrisen, menar Butler. Den 

heterosexuella matrisen förklaras av Rosenberg som ”en modell av genustydlighet som förutsätter att 

kulturellt begripliga kroppar måste utgå från stabila kön”.
37

 Det vill säga, kulturen skapar begripliga 

kroppar genom den heterosexuella matrisen, som grundar sig i en genusordning där två enkelt 

identifierbara och motsatta kön/genus uppträder: ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint. Dessa 

två kön är hierarkiskt definierade genom en föreskriven heterosexualitet.
38

 

     Det finns dock inget självklart svar gällande vilka akter som är subversiva, utan subversivitet bedöms 

snarare efter dess sammanhang. Butler talar om genusparodier eller genusperformance och menar att 

alla genus i någon mån är parodiska, men att alla typer av parodier inte för den delen är subversiva. 

Olika typer av drag (som i dragshow) är exempel på akter som alltid är parodiska, men inte 

nödvändigtvis subversiva. Rosenberg skriver att varken Dustin Hoffmans gestaltning av Tootsie eller 

Robin Williams insats som Mrs Doubtfire utgör något bra exempel på subversiv performativitet, utan 

                                                 
36

 Rosenberg, 2005, s. 16. 
37

 Rosenberg, 2005, s. 10. 
38

 Rosenberg, 2005, s. 10. 



20 
 

snarare är exempel på vad Butler kallar för ”high heterosexual entertainment”.
 39

 Med detta uttryck 

avses parodier eller drag som befinner sig inom en heteronormativ ram, utan att lyckas utmana rådande 

föreställningar som rör genus och sexualitet. Huruvida Susirajas uppträdande i Treeni kan tolkas som ett 

exempel på en subversiv akt är inte helt självklart. Jag anser dock att Susiraja i denna bild pekar på 

performativitetens subversiva potential eftersom hon visar hur vissa genusbeteenden eller attribut inte 

alls behöver kopplas till särskilda förutbestämda kroppar, utan att alla genuskonstellationer är 

konstruktioner utan något egentligt eller ursprungligt original. Susiraja utmanar snarare än befäster 

därmed ett binärt genustänkande kring hur män respektive kvinnor förväntas vara och se ut. Detta har i 

sin tur potential att omkullkasta föreställningen om en förutbestämd och ”naturlig” identitet, då varje akt 

som belyser genus som något konstruerat också gör synen på identitet och genus möjlig att förändra. 

 

3.4 Den politiska kroppen 

Meskimmon skriver att i kölvattnet av en ökad sekularisering under upplysningstiden blev vetenskapen 

och den medicinska professionen snarare än religiösa institutioner de viktigaste redskapen i statens 

definitioner av kvinnokroppen. Sökandet efter att förstå kroppens inre funktioner utvecklades genom 

kvinnors kroppar, som undersöktes och analyserades. Särskilt var det utvecklade studier av kvinnors 

fertilitet och graviditet som kopplade seende med vetande i den vetenskapliga diskursen.
40

 Kvinnor var 

alltså föremål för ett intensivt granskande och avbildande, och kontrollerades dessutom i ännu större 

utsträckning när det manliga medicinska etablissemanget ökade sin makt. Deras kroppar inspekterades 

av denna institution, och varje avvikelse registrerades.
41

  

     Alla dessa krafter som definierade kvinnan som ett objekt verkade, åtminstone delvis, genom det 

visuella och konstruerade en särskild begränsad uppsättning av ”hälsosamma” eller ”normala” bilder av 

kroppar. Konsten, och senare massmedia, engagerade sig ytterligare i denna process. Trots att det fanns 

ett till antalet stort utbud av kvinnokroppar som motiv i konsten, fanns bara ett litet antal lämpliga typer 

och de som överskred tillåtna gränser kom därmed att definieras som ”obscena”, skriver Meskimmon. 

Skönheten och ”fullständigheten” som förkroppsligades genom representationer av kvinnor krävde att 

strikta regler om denna kropps natur skulle upprätthållas: de fick inte röra sig utanför bestämda normer. 

Generellt betraktades därmed representationer av arbetarklasskvinnor, svarta kvinnor eller bilder med 

fysiska spår av den ”känslomässiga” kroppen som för sexiga eller för verkliga för att kunna uppfattas 

som vackra
42

. Mot denna bakgrund är det uppenbart att den visuella representationen av kvinnor 
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historiskt sett har varit fylld av politiska spänningar. Meskimmon skriver att vissa av dessa restriktioner 

ännu syns i massmediala stereotyper av kvinnor, där bara en liten andel unga, smala, hälsosamma 

kroppar duger att visas upp, och dessa visas som vore de norm. Kvinnokroppen definieras ofta genom 

sociala representationer som privilegierar en mycket begränsad uppsättning kroppar betraktade som 

”vackra” eller ”åtråvärda”. Den sociala kontrollens press genom visuell representation har alltså inte 

avtagit, varför jag menar att Susirajas självframställningar fyller en i allra högsta grad viktig 

representativ funktion. För kroppar, och framförallt kvinnokroppar, som liknar Susirajas har som 

framgår ovan i alla tider reglerats och osynliggjorts.  

 

För det mesta har konst, estetik och massmedia alltså varit manliga institutioner som har skapat ramverk 

inom vilka kvinnan är representerad. Därför är kategorier som ”skönhet” och ”åtråvärdhet” generellt sett 

formade av en manlig lust eller ett manligt omdöme, och exkluderandet av en stor del kvinnor från dessa 

ideal fungerar politiskt som ett redskap för kontroll och makt. Särskilt i en tid av avancerad 

varukapitalism används idealiserade representationer av kvinnor för att sälja produkter, menar 

Meskimmon. Effekten och värdet av dessa produkter härleds från dess exklusivitet och kvinnor, som är 

en stor och viktig konsumentgrupp, påverkas att känna sig otillräckliga i syfte att kontrollera deras 

köpkraft.
43

  Kvinnokroppen har alltså historiskt sett varit ett av de vanligaste och mest populära 

motiven, både i en kommersiell kontext och inom konstfältet. Helst är den här naken, och oftast inget 

annat än ett vackert objekt utan egen röst, till för en manlig betraktare att njuta av eller ha åsikter om. 

Genom att i Luuta själv kontrollera sin kropp och bestämma vad vi får se av den och vilken funktion 

hennes byst skall ha i bilden gör Susiraja indirekt uppror mot den, i konsten och i samhället i stort, 

traditionella bilden av kvinnan och kvinnokroppen.  

     Susiraja är visserligen inte först med att göra kroppen politisk. Många feministiska konstnärer har 

sedan slutet av sextiotalet banat väg för dagens kvinnliga konstnärer genom att använda sina egna 

kroppar på okonventionella sätt i både performance-, video- och fotokonst, i syfte att själva kunna 

kontrollera betraktarens reaktioner. Det är snarare den strategi som Susiraja använder sig av för att 

aktivera och politisera kroppen som är uppseendeväckande. Återigen för hon in oväntade objekt i bilden, 

här i form av en kvast. Kvasten som föremål i bildkompositionen är visserligen i sig ingenting 

sensationellt. Den är ett relativt naturligt objekt i hemmet precis som besticken på diskbänken eller 

skålen på bordet. Det är istället sättet som hon poserar med städredskapet som är uppseendeväckande. 

För istället för att porträttera sig med kvasten i händerna och borsten mot golvet, som om hon fångats i 

akt med att ta itu med en vardagssyssla, blir den här istället bara till ett värdelöst föremål.  
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Hon har fråntagit objektet sin funktion, precis som hon gör med flera andra objekt i samma bildserie, 

som exempelvis skorna i Pussijalat, strumpbyxorna i Vauhtiatjo, eller kaveln i Kaulin. 
44

 Att föra in, 

eller snarare malplacera, diverse oväntade ting i en konstnärlig kontext är i sig inget nytt. Inom den 

dadaistiska konströrelsen placerade Marcel Duchamp massproducerade vardagsföremål i en 

gallerikontext och kallade det för konst, vilket gjorde honom till det samtida avant-gardets fader.
45

 

Skillnaden är att Duchamp i och med sina så kallade ”ready-mades” tillskrev objekten en ny funktion, 

medan Susiraja inte alls tycks göra anspråk på detta. Hon kallar, av verkets titel att döma, fortfarande 

kvasten i bilden för just kvast och intresserar sig därmed inte för idén om konstnärens makt att genom 

sina personliga beslut förvandla vanliga objekt till konst. Däremot utnyttjar hon sin makt som konstnär, 

och sin position som både objekt och subjekt, på ett annat sätt. För samtidigt som hon här berövar 

kvasten sin ursprungliga uppgift, fråntar hon också betraktaren möjligheten att se på hennes kropp med 

en sexualiserande blick. Jag anser att sättet hon använder sig av kroppen i bildkompositionen har 

potential att avväpna eventuella manliga eller sexualiserande blickar. I en tid där samhällets fokus på 

och exploatering av kroppen i allmänhet och kvinnokroppen i synnerhet är mer aggressivt än någonsin, 

tar Susiraja här tillbaka rätten till sin egen gestalt. Hon visar upp sin kropp och vad den kan göra på ett 

sätt som fortfarande kan betraktas som sällsynt både inom konsten och i samhället i stort. Bilden, som 

vid första anblick framstår som humoristisk, får ytterligare ett lager där Susiraja, genom detta 

”felaktiga” sätt att uppträda som kvinna omkullkastar föreställningar om hur kvinnor ska se ut eller bete 

sig. Således förhindras, eller kanske till och med omöjliggörs, en sexualisering eller objektifiering av 

hennes kropp, menar jag. 

     Det är uppenbart att självporträtt kan ha en mängd olika syften och att bilder använder sig av olika 

strategier beroende på vilka strukturer man avser bekämpa. Att ta tillbaka kontrollen över sin kropp 

och hur den sexualiseras kan i många fall vara nödvändigt, speciellt för kvinnor som lever i en kultur 

där deras kroppar ständigt utsätts för objektifiering. Luuta må vara det fotografi som fungerar minst 

performativt av de i uppsatsen fem utvalda. Samtidigt sker det här en ”avobjektifiering”, eller 

neutralisering, av kroppen som jag tror är nödvändig för att över huvudtaget kunna skapa en alternativ 

identitet eller nya normer och genuskonstellationer. 

Det har nu tydligt framgått att självporträttet är en historiskt sett manlig genre. Meskimmon menar 

dessutom att dess historia inom västerländsk konst är kopplat till idén om konstnären som en, ofta 

mytifierad, personlighetstyp. Självporträttets ikonografi utvecklades i takt med de ändrade idéerna om 

konstnären, och därför är ett av huvuddragen i självporträttsgenren representationen av de olika roller 

till vilka konstnärer har räknats under de senaste århundradena. Självporträttet som form är beroende av 
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föreställningen om konstnären som en speciell individ, värdig att representeras i sin egen rätt. Då 

konstnärstypen mycket ofta har setts som en man, har självporträttet utvecklat motiv i huvudsak 

exklusiva för manliga konstnärer, skriver Meskimmon.
 
Dess kanon var alltså klass- etnicitet- och 

genusexklusivt: konstnären var en mäktig vit man.
 46

 Självporträttet som genre inom den västerländska 

traditionen förkroppsligade denna exkludering, och marginaliserade grupper representerades sällan alls. 

Genrens ikonografiska struktur var svår att förhandla med för konstnärer som stod utanför den vita, 

manliga normen.
47

  

 

I självporträtt av kvinnliga konstnärer görs numera ofta försök till att omförhandla denna situation, 

något som Susirajas fotografier också vittnar om. Enligt Mankells undersökning av självporträttet 

framgår det att kvinnliga konstnärer generellt sett har sökt sig mer och mer till genusinriktade teman, 

medan de manliga kollegorna hellre engagerar sig i inomkonstnärliga frågor som ryms inom den 

postmoderna diskursen.
48

 Alltså, manliga konstnärer söker ofta relatera sig till det gamla avantgardet 

och modernismen, medan kvinnorna i sina porträtt snarare fokuserar på en tematik som har med kropp, 

kön och klass att göra, skriver Mankell. Med avsikt att uppmärksamma marginaliserade grupper inom 

samhället integreras därmed konsten som en del i kampen för en sociokulturell förändring. Detta, menar 

Mankell, beror till stor del på kvinnornas egna erfarenheter som marginaliserade, både som kvinnor men 

också som konstnärer. Därmed kan man dra slutsatsen att det är mycket tack vare de kvinnliga 

konstnärerna som stora förändringar initierats och genomförts på det bildkonstnärliga fältet under senare 

delen av 1900-talet.
49

  

 

3.5 Subjekt och objekt 

Subjekt- och objekttemat är ett omfattande och komplext tema som har med identitetsupplevelse att 

göra, och som enligt Mankell genomsyrar hela självporträttsgenren.
 50

 Då kvinnans kropp inom konsten 

ofta upprätthölls som objekt, förstärktes därmed också kvinnors brist på tillträde till rollen som subjekt i 

samhället i övrigt. Kvinnor tillskrevs således större delen av sitt värde som objekt att betrakta eller äga, 

snarare än genom att själva vara producenter/skapare eller ägare, skriver Meskimmon. Att komma in i 

representationen har därmed varit ovärderligt för kvinnor som söker politisk förändring.
51
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     Det har genom historien gjorts många försök att överskrida den ofta förenklade uppdelningen mellan 

subjekt och objekt, och kvinnliga konstnärer har kämpat för att placera sig själva på båda sidor om 

uppdelningen samtidigt. Precis som det konstateras i utställningskatalogen till Mirror mirror: self-

portraits by women artists, erbjuder självporträttet kvinnliga konstnärer en möjlighet att utforska ett 

komplext och instabilt visuellt territorium, där deras subjektivitet och upplevda erfarenheter som 

kvinnor möter det visuella språket som historiskt sett har konstruerat kvinnan som objekt eller “den 

andra”.
52

 Efter 1968 använde många kvinnliga konstnärer sina egna kroppar i självporträtt och 

performanceverk i syfte att konfrontera stereotyper av kvinnlig sexualitet, då dessa betraktades som 

inadekvata och uteslutande. Man försökte skapa en ny position för kvinnokroppen i konsten och i 

kulturen, och istället för att låta sig begränsas av sina kroppar började kvinnliga konstnärer nu själva att 

använda dem, med avsikt att ta tillbaka dem. Kroppen blev således särskilt stark som instrument eller 

material i konstutövandet, där det för kvinnliga konstnärer gemensamma målet var att ”subjektifiera” 

kroppen snarare än objektifiera den.
53

 Kvinnliga konstnärer använde sig bland annat självmant av 

konventionella stereotyper av ”sexiga kvinnor” i sitt bildspråk för att på så viss söka ockupera detta 

utrymme, skriver Meskimmon. Dessutom gjordes specifika försök till att hylla kvinnors kroppar och 

deras olikheter, och att inskriva kvinnlig njutning i dessa representationer.
54

 Försöken att omdefiniera 

den stereotypa bilden av kvinnlig sexualitet som något passivt och undergivet kan därmed ses som en 

typisk manöver i kvinnliga konstnärers försök till representation.
55

 Frågan om huruvida dessa typer av 

självporträtt har potential att utmana själva normerna eller genusföreställningar i sig är dock här 

relevant. Dessa strategier kan i allra högsta grad räknas som feministiska akter, då kvinnliga konstnärer 

försätter sig själva i en subjektsposition och på så vis har potential att vända tillbaka den manliga 

blicken.
56

 I denna typ av självporträtt styr kvinnan själv, på sina egna villkor, vilken del av henne som 

visas upp och på vilket sätt. Men denna form av manöver medför onekligen också en risk att samtidigt 

befästa stereotypa och patriarkala normer, skapade av män. Samma problematik uppstår om man 

diskuterar det hela utifrån aspekter av performativitet. Ur ett butlerskt perspektiv kan denna strategi 

betraktas som performativ eftersom den innefattar den typ av upprepande akter eller iscensättningar av 

genus som performativitetsteorin kretsar kring. Men samtidigt innebär detta upprepande en risk, i och 
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med att kvinnligt kodade beteenden, gester och uttryck enbart repeteras ”rätt” och därmed upprätthåller 

idén om en förutbestämd identitet eller ett givet genus snarare än utmanar denna föreställning. Detta 

utgör med andra ord inga exempel på potentiellt subversiva akter, och därmed är de också på många sätt 

”ofarliga”.     

 

Performativiteten belyser hur maktstrukturer hela tiden upprepas, men kanske ännu hellre hur de repas 

upp. De strukturer som vi, vare sig vi vill det eller inte, är med om att återskapa blir genom de 

performativa glasögonen synliga. Dessutom synliggörs också möjligheten till förändring genom de 

slitningar eller ”fel” som uppstår i dessa stiliserade och repetitiva handlingar eller akter. Det är i och 

med just de misslyckade eller ”felaktiga” upprepningarna som normen tydligast framträder som en 

konstruktion, menar Butler.
 57

 Och i och med synliggörandet av de genus som betraktas som felaktiga i 

en kultur, uppstår normernas potential att förändras eller åtminstone ruckas på.  Jag anser därmed att 

Susirajas självframställningar har större potential att utmana normer och skapa social förändring när det 

gäller genusordningar, än många av de självporträtt där kvinnliga konstnärer framförallt fokuserar på att 

positionera sig själva som subjekt. För Susiraja lyckas med att både placera sig om båda sidorna av 

uppdelningen mellan subjekt och objekt, och samtidigt utmana rådande genusnormer. Genom att visa 

upp en kropp som avviker från de ständiga skönhetsnormerna bidrar Susiraja dessutom till 

representationens mångfald, både i konsten men också i samhället i stort. Genom att synliggöra en kropp 

som annars så ofta osynliggörs, utmanar hon konventionell konst och massmediala stereotyper som 

föreslår att de enda kvinnliga kropparna som är lämpliga att visa upp är de unga, sexuellt tilldragande 

och friska.  

 

3.6 Moderskap och det ”naturligt” kvinnliga 

Försöker man hitta en historiskt kvinnlig tradition i denna genre av manlig dominans finns den snarare i 

den bemärkelse att vissa teman, som moderskap, sexualitet eller musikalisk färdighet, återkommer 

genom seklerna. Det handlar om kvinnliga konstnärers svar till deras underordnade position inom yrket, 

en position som tvingade dem att presentera sig själva på ett särskilt sätt, skriver Borzello i Seeing 

ourselves: women’s self-portraits. Det framgår alltså att omständigheter tvingade kvinnliga konstnärer 

att anpassa sig till en dold historia och att skapa en dold tradition.
58
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     Just representationerna av graviditet och moderskap dyker frekvent upp i kvinnliga konstnärers 

självporträtt under 1900-talet, av flera olika relevanta orsaker. Socialt har möjligheten för kvinnor att 

bära barn stridit mot deras deltagande i andra av kulturens sfärer. Meskimmon skriver att det än idag är 

svårt för kvinnor som har barn att kombinera uppgifter i hemmet med karriärer och i allra högsta grad 

måste den professionella kvinnliga konstnärens aktiviteter förhandlas med när hon har barn.
59

 Dessutom 

är barnomsorg en börda som framförallt placerats på kvinnor, som kan påverkas att känna sig som 

otillräckliga som kvinnor när de inte kan möta sociala förväntningar. Alltså, ens identitet som kvinna i 

en social kontext förändras dramatiskt när en blir mamma, menar Meskimmon. I Symbioosi parodiseras 

moderskapet både som trop i konsten och som en social och ”biologisk” förväntning på kvinnan. Denna 

självframställning hade kunnat tangera en klassisk tematik inom självporträttsgenren, nämligen bilden 

av den ömma modern, om det inte vore för att Susiraja i sin famn håller i ett bröd och inte i ett litet barn. 

Hon omfamnar detta brödstycke som vore det en riktig person, och hennes ansiktsuttryck är mjukt 

istället för trotsigt som i många av de andra fotografierna. Denna självframställning är en intressant 

travesti, men också relevant att diskutera i termer av det performativa. 

     Enligt Butlers resonemang kring performativitet är genus som bekant inte något förutbestämt eller 

medfött, utan något som hela tiden skapas genom repetitiva handlingar och beteenden där normer om 

vad som räknas som kvinnligt respektive manligt uttrycks. Vi förstår att de beteenden som 

överensstämmer med normen premieras, medan de som bryter mot densamma anses som avvikande, 

eller till och med bestraffas. Om Susiraja i Symbioosi hade hållit ett barn i famnen hade hon upprepat ett 

motiv och ett beteende som anses förenligt med kvinnlighet, då moderskapet så starkt kopplas till 

kvinnor och kvinnokroppen. Meskimmon skriver att femininitet vilar på kvinnors fertilitet eftersom 

barnafödsel betraktas som en ”naturligt” kvinnlig funktion.
60

 Symbioosi omstörtar istället föreställningen 

om femininitet som något som beror eller förlitar sig på moderskapet. Genom att i denna bild bryta mot 

en ordning som av majoriteten anses som den mest naturliga, omkullkastar Susiraja rådande 

föreställningar om kvinnlighet. Istället för ett barn, omfamnar hon ett ätbart objekt som därmed 

konnoterar det mer förbjudna, det vill säga mat och ätandet. Detta verk utforskar på så vis kroppens 

politik på ett subtilt sätt, och uppmärksammar flera svåra och viktiga teman på en och samma gång.  

 

Symbioosi handlar enligt mig inte bara om normer som rör genus och kvinnors påstått ”naturliga” 

koppling till barnafödande, utan väcker också frågor som har med självbild och kroppsbild, mat och 

ätande att göra. Just denna tematik gör sig även påmind i flera andra av Susirajas självporträtt, men 
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framträder extra tydligt i Älä syö mun eväitä (på svenska Ät inte mina snacks).
61

 Här poserar Susiraja i 

vad som liknar ett vardagsrum som pyntats för julen. På bordet framför henne ligger en planka där 

diverse matbitar spikats fast. Susiraja står lätt böjd över bordet, som om hon håller vakt, och stirrar 

likgiltigt in i kameran. Meskimmon skriver att självrepresentation är en akt av egenmakt, och att ett 

konstverk kan fungera politiskt genom att föra in den privata självbilden i kontexten av den offentliga 

bilden av kvinnan.
62

 Här berör Susiraja just det privata genom att belysa kopplingen mellan 

ätande/bantande och kroppsbild i vår kultur. Maten i bilden framstår som något förbjudet i och med att 

den systematiskt spikats fast och gjorts oätbar. Av titeln att döma, liksom med anledning av Susirajas 

övervakande pose, kan det också tolkas som om dessa ”snacks” är något som personen i bilden vill ha 

för sig själv och som inte till något pris får röras av någon annan.  Att som kvinna i allmänhet och som 

överviktig kvinna i synnerhet, visa upp en slags glupskhet är oerhört stigmatiserat i en tid där det snarare 

är de kroppar som sällar sig till smalhetsnormen som belönas eller betraktas som eftersträvansbara. 

 

I tolkningen av Älä syö mun eväitä kan det vara intressant att ha det som Meskimmon kallar för det 

”psykobiografiska” i åtanke. Med detta uttryck åsyftas tendensen att som betraktare söka förstå eller 

tolka ett självporträtt med hjälp av anspelningar till konstnärens privatliv. Meskimmon skriver att 

konstnärer som återkommande representerar sig själva i sina verk ofta har blivit föremål för att få sina 

komplexa självporträtt ”förklarade” med förenklade referenser till anekdotiska detaljer från deras 

privatliv.
63

 Denna psykobiografiska approach är särskilt skarp i fall där konstnärens liv är skandalöst 

eller på annat sätt märkt av ett personligt trauma. Meskimmon skriver att kvinnliga konstnärers verk har 

lidit av denna tendens ännu oftare än manliga konstnärer med anledning av förmodade länkar mellan 

kvinnor och den personliga sfären. Hon menar att det har varit svårt för många kritiker att gå utanför de 

personliga detaljerna i kvinnliga konstnärers liv i tolkningen av deras verk.  

     Då jag inte känner till Susirajas intentioner med sina självporträtt, finns en risk att jag faller i den 

psykobiografiska fällan när jag diskuterar detta verk utifrån teman som gäller kropp, skam och ätande, 

och på så vis indirekt bestämmer att hennes överviktiga kropp är ett problem eller något som hon lider 

av. Det är dock svårt att, ur en samtidskontext som ständigt påminner en om vilka kroppar som duger 

och vilka som inte gör det, slå sig fri från föreställningen om att en överviktig kropp är en kropp som 

också skuldbeläggs och terroriseras. Att scenen i Älä syö mun eväitä utspelar sig i hemmiljö 

radikaliserar dessutom den överhängande risken för ett psykobiografiskt tolkningsperspektiv.  
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Det är därmed viktigt, ur ett självreflexivt perspektiv i tolkningsprocessen, att hela tiden söka sträva 

efter att inte reducera en konstnärs verk till detaljer från hennes personliga biografi som jag tror mig 

känna till.     

 

På samma vis är det viktigt att se till ett konstverks meningspluralism. Mankell skriver att det i 

självporträttet finns något så självklart och närvarande som en människas ansikte, men också det 

självklaras motsats.
64

  Med motsats åsyftas här just den tolkning som ansiktet bjuder in till, det vill säga 

en föreställning om att människans ansikte kan berätta något om den avbildades inre status och 

egenskaper. Detta är en idé som ligger djupt rotad i den västerländska traditionen, skriver Mankell. 

Självporträttet är intressant just för att det rymmer flera betydelseskikt. Det handlar både om 

konstnärens intentioner så som de presenteras i bilden, men också om den visuella ytans konstitution 

och dess möjlighet till kommunikation och tolkning. Dessutom uppenbarar sig här också betraktarens 

mentala medskapande.
65

     

     Jag är medveten om att min tolkning av vad Susirajas bilder betyder på ett djupare plan bara är en av 

många möjliga. En bild har, precis som Mankell skriver, inte bara en entydig kontext utan flera.
 66

 På 

samma vis bör vi komma ihåg att en viss betydelse som tillskrivs en bild inte på något sett innebär att en 

annan måste uteslutas. Bildens mångtydighet är viktig och bör understrykas. 

 

3.7 Identitetens mångfacetterade karaktär 

Meskimmon skriver att kroppspolitik och det personligas politik vädjar till likheter mellan kvinnor, och 

att kollektiva handlingar skapas genom en förståelse av ett gemensamt förtryck och en känsla av en 

identitet som ”kvinna”.
67

 Hon belyser dock att det också finns många olikheter, särskilt rörande frågor 

som har med klass, etnicitet och sexualitet att göra, vilket onekligen är kategorier som separerar kvinnor 

från varandra. På samma vis förändras också idealen gällande kvinnligheten själv i olika kontexter. Det 

socialkonstruktivistiska förhållningssättet, dit tankarna kring performativitet hör, handlar i viss mån om 

just detta. Denna inriktning betonar att identiteter är under ständig omförhandling och förändras över 

tid.
68

 Faktum kvarstår dock att det inte är samma sak att en vit medelkasskvinna som att vara en svart 

kvinna från arbetarklassen, och Meskimmon menar att variationerna av etnicitet och klass adderar 

subtila politiska böjningar till feminismen vilka ofta förbises.
69
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      I denna undersökning talar jag ofta om ”kvinnan” och ”kvinnor” generellt, vilket gör att skillnaden 

mellan olika kvinnor tenderar att förbises, eller åtminstone minimeras. Inget självporträtt kan ensamt stå 

för kvinnors generella erfarenheter. Det är därför av värde att understryka att även om Susiraja, på grund 

av sin fysiska uppenbarelse som bryter mot rådande normer om skönhet som något som kopplas till 

smalhet, tillhör en i samhället marginaliserad grupp har hon också automatiskt vissa privilegier. 

Betydelsen av detta bör inte underskattas i en mer nyanserad diskussion kring hennes självporträtt. För 

även om hon glider mellan olika identiteter och genus i bilderna, tillhör hon exempelvis hela tiden en 

vithetsnorm. Dessutom kan en viss, priviligierad, klasstillhörighet relativt enkelt detekteras i bilderna. 

Den miljö som är synlig i de flesta av hennes bilder ser nämligen inte ut att tillhöra någon direkt 

underklass. Rummen är ombonade och ofta smakfullt inredda. Här finns krukväxter och färska 

snittblommor och andra dekorativa föremål. Här finns också möjlighet till motion i form av ett löpband 

och i Lucia kan tapeten i bakgrunden identifieras som det av Josef Frank designade mönstret 

”Paradiset”. Det finns med andra ord flera detaljer i bilderna som symboliserar ”god smak”, ett intresse 

för heminredning och slutligen ett visst ekonomiskt kapital. Det är visserligen inget överklasshem, här 

visas inga som helst tecken på överflöd eller överdrivna konsumtionsvanor, men nog är det ett hem som 

tillhör en välmående medelklass.  

     Det framgår dock inte om Susirajas självframställningar utspelar sig i hennes eget hem. Oavsett är 

dock detta hem ett rum som hon har tillträde till, där hon kan röra sig fritt. Även Susirajas konstnärliga 

bakgrund visar på vissa privilegier, då den vittnar om en rad olika konstrelaterade utbildningar. I och 

med dessa nämnda omständigheter går det inte att utesluta att vissa av Susirajas porträtt har lager eller 

betydelseskikt där välstånd eller social status hos den avbildade demonstreras. Susiraja må vara 

marginaliserad i vissa avseenden, men tillhör samtidigt en särskilt gynnad grupp som genom konsten har 

möjlighet att skapa opinion, och därmed också göra en förändring tänkbar.  

 

Mankell skriver att i arbetet med självporträtt ligger det problematiska med tolkningen av jaget först hos 

konstnären själv. Kanske har hen bara som avsikt att visuellt studera och sedan skapa en fysisk avbild av 

sig själv. Det kan också finnas en förhoppning om att kunna tränga bakom spegelbildens reflektion, och 

därmed förmedla något helt annat. Möjligtvis kan det även handla om en nyfikenhet på sig själv, och en 

önskan att ta reda på hur detta kan gestaltas.
70

 Genom att presentera sig själv i bild görs också en visuell 

gestaltning av jaget, det vill säga den egna självuppfattningen. Detta bör dock vara en uppfattning 

baserad på en cirkulation mellan det fysiska och det psykiska samt mellan omvärld och närvärld, menar 

Mankell. En tolkning av oss själva måste alltså därmed genomföras. Men den egna identiteten, med sin 
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mångsidiga och föränderlig karaktär, är inte något lättfångat. Att skapa en bild av en sådan varierad 

mental och fysisk ström kräver därför upphovsmannens val. Det gäller att komma fram till vad som 

skall väljas ut av det egna jaget och hur det skall presenteras. Därefter måste man fatta ett beslut om hur 

detta skall genomföras rent visuellt.
71

  

     Susirajas självframställningar är intressanta eftersom hon inte låter sig begränsas av några som helst 

”val”, utan gestaltar istället flera olika bilder av sig själv där ett antal identiteter och 

genuskonstellationer konstrueras och visas upp. Dessa fotografier vittnar därmed om att självporträttet 

inte endast behöver vara en reflektion av det som uppenbarar sig när man ser sig själv i spegeln. 

Självporträttet är snarare, precis som Borzello uttrycker det, en del av det språk som konstnärer 

använder för att göra en poäng. Det handlar således inte bara om att visa upp hur man ser ut, utan även 

om att gestalta vem man är och vad man tror på.
72

 Susiraja tar det hela ett steg längre och visar också 

upp hur hon kan se ut och vem hon kan vara, om hon vill.  

 

4. SLUTDISKUSSION 

Det går inte att bortse från att kön och genus är en intressant och viktig tematik i Susirajas självporträtt. 

Ibland behandlar hon ämnet på ett subtilt sätt, där exempelvis de högklackade skorna i Pussijalat får 

visualisera skapandet av femininitet och hur feminina attribut ofta liksom ”tvingas” på kvinnor.
 73

 Detta 

porträtt belyser på så vis den absurda omöjligheten att passa in i kvinnliga stereotyper. Ibland är dock 

Susirajas bildspråk mer explicit, som i Kaulin där hon i bilden använder en kavel som fallossymbol och 

därmed väcker frågan om hur det skulle vara om vi slutade tänka på kön och genus som något medfött 

och naturligt givet, utan istället som något som liksom ”lagras” utanpå kroppen.
74

  

     I sina självframställningar använder sig Susiraja sällan av någon förskönande retorik. Vi tillåts 

därmed inte ha en voyeuristisk åtkomst till hennes kropp som ett objekt, så som vi ofta har när det gäller 

exempelvis standardiserat avbildade kvinnor inom den västerländska traditionen. Meskimmon skriver 

att många kvinnliga konstnärer, från helt olika kontexter, i sina självporträtt har använt sig av ”nyktra” 

eller sobra självporträttstekniker för att utmana objektifieringen av kvinnor och kvinnokroppen.
75

 

Susirajas strategier är dock snarare teatrala än sobra. Butler menar att det finns en viss likhet mellan 

genusperformativitet och teatral framställning på en scen.
76

 Samtidigt är skillnaden mellan scenen och 

verkliga livet stor. En publik är exempelvis alltid mer förlåtande i relation till det som utspelar sig på 
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scenen, eftersom det så uppenbart är fiktion. Jag tror att många finner en slags trygghet i att enkelt och 

tydligt kunna avgränsa teatern från verkligheten. Den typ av performativa handlingar, eller 

”genusperformance”, som sker utanför scenen utsätts därför onekligen i större utsträckning av 

bestraffande sociala konventioner.  

     Hur en publik förhåller sig till självporträtt där konstruktionen av kön och genus så tydligt står i 

fokus är svårt att säga. Då självporträttet ofta så starkt kopplas till konstnären och konstnärens biografi, 

och på så vis ses som ett slags sanningsvittne, är risken stor att betraktarens tendenser till bestraffande 

eller skambeläggande reaktioner ökar. I Susirajas fall skapar samtidigt fotografiet som medium 

ytterligare en tendens till att betrakta bilderna som ett verklighetsdokument snarare än som ett förslag 

till en alternativ verklighet. Mankell skriver att det finns en stor skillnad mellan måleri och fotografi, där 

måleriet innefattar en visuell medvetenhet om själva materialiteten och att denna ligger som ett 

distanserande lager över bilden och dess koppling till eventuell verklighetsanknytning.
 77

 Fotografiet, å 

andra sidan, har den transparens gentemot bildinnehållet som gör att vi uppfattar det som ett 

verklighetsdokument, menar Mankell. 

 

Susiraja laborerar i sina självporträtt, medvetet eller inte, med performativa grepp och revolterar därmed 

mot maktstrukturer. På så sätt har det tydligt visat sig att självporträttet kan ha en särskild kraft som 

identitetspolitiskt redskap, och att bildkonsten har möjlighet att förändra och utmana olika typer av 

normer. Kroppen, som en korsning mellan kulturell mening och psykisk identifikation, utgör grunden 

för Susirajas verk. Hon visar att det inte finns några ”naturliga” kroppar i representation utan bara olika 

konstruktioner och variationer av självet och av genus.  

     Denna undersökning har visat att Susirajas bilder har en sprängkraft i termer av just performativitet 

och subversion. Butler skriver att i den mån som heterosexuella genusnormer skapar ouppnåeliga ideal, 

kan heterosexualitet sägas verka genom den reglerade produktionen av hyperboliska framställningar av 

kategorierna ”man” och ”kvinna”.
 78

  Hon menar här att det framför allt handlar om obligatoriska akter 

och handlingar, det vill säga sådana som ingen människa själv väljer men som alla ändå tvingas att 

förhandla kring. Butler använder ordet ”tvinga” här, eftersom dessa normers obligatoriska natur bidrar 

till att de inte alltid är så ”effektiva”. Butler menar att den här typen av normer hela tiden påminns av sin 

egen ineffektivitet, och därmed uppstår de ”ängsligt” upprepade försöken att upprätthålla och expandera 

deras rättsbefogenhet.
79

 Detta visar alltså att normernas betydelseförskjutning är en funktion av deras 

ineffektivitet, och frågan om subversion kommer därför att bearbeta normens svaghet, skriver Butler. 
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Hon menar att olika typer av drags kritiska potential inte ligger i mångfaldigandet av genus, utan istället 

i synliggörandet av heterosexuella regimer och hur de misslyckas att ordentligt etablera eller styra sina 

egna ideal.
80

 I enlighet med detta synsätt kan man bättre förstå hur Susirajas bilder fungerar, även om 

Susiraja inte bör betraktas som en dragartist. Det mest intressanta är inte hur hon approprierar både 

manligt och kvinnligt kodade uttryck samtidigt, utan hur hon genom att göra det visar på det paradoxala 

i själva föreställningen om att fasta kategorier som ”manligt” och ”kvinnligt” skulle finnas naturligt. 

     I vårt samhälle är det uppenbart att vissa beteenden, liksom uttryck och handlingar, reproduceras och 

belönas medan andra osynliggörs eller bestraffas. Performativitetsteorins tankar visar att de akter som 

upprepas i enlighet med gällande normer också automatiskt ser till att dessa normer upprätthålls, eller 

kanske till och med förstärks. Det är snarare de misslyckade imitationerna eller de subversiva akterna 

som frammanar förändring och har potential att avslöja den enligt Butler ”implicit imitativa struktur” 

som sociala kategorier likt genus har.
81

  I Susirajas självporträtt manifesteras just den här sortens 

stigmatiserade felupprepning av genus, vilket gör bildseriens övergripande titel Hyvä Käytös, eller Gott 

uppförande, till ett intressant val. Detta sammanfattande verksnamn framstår som något ironisk, då det 

så tydligt framgår att det som räknas som ett gott uppförande är de akter eller handlingar som följer 

normen snarare än avviker eller revolterar mot den. Olika typer av goda eller ”korrekta” uppföranden 

riskerar inte att omkullkasta den heterosexuella matrisen på det vis som Susirajas iscensättningar gör, 

vilket gör det svårt att inte ana en viss sarkasm vad gäller bildseriens benämning. 

  

Denna undersökning har tydligt visat att självporträttet kan ha en särskild kraft som identitetspolitiskt 

redskap, och att bildkonsten har möjlighet att förändra och utmana olika typer av normer. Kroppen, som 

en plats för social inristning, utgör grunden för Susirajas verk. Hon visar att det inte finns några 

”naturliga” kroppar i representation utan bara olika konstruktioner och variationer av självet och av 

genus. Även om Susirajas självframställningar inte har en uttalad politisk agenda, anser jag att 

majoriteten av bilderna i Hyvä Käytös har en potentiell inneboende politisk kraft. Susirajas konst har 

makt att förskjuta, och ibland också krossa, de stereotypa bilder av kvinnor, men också av män, som än 

idag görs gällande. Men än viktigare är att de belyser själva genuskonstruktionen och dess ambivalenta 

karaktär. Från att vid första anblick ha betraktat Susirajas fotografier som humoristiska självporträtt, har 

en mer djuplodande och teoretisk analys och en kontextualisering av bilderna gjort att ytterligare 

betydelseskikt vecklat ut sig.  
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     Performativitet, genus och identitet är onekligen viktiga och intressanta teman i Susirajas 

självporträtt, men denna undersökning handlar ofrånkomligen också om kropp. Jag menar att Susirajas 

kropp automatiskt görs politisk bara genom att visas upp. Detta av den enkla anledningen att överviktiga 

kroppar är underrepresenterade i de allra flesta sammanhang samhället idag. Denna typ av kropp skall 

döljas, medan den normativt vackra kroppen premieras. För som normativ, till exempel smal, vit, eller 

cis, får ens utseende och kropp automatiskt fler fördelar och framhävs som ett ständigt ideal i samhället. 

Detta gäller inte minst i massmediala sammanhang, men även i konsten. Susirajas självporträtt blir 

automatiskt politiskt laddade eftersom hon oängsligt visar upp, och experimenterar med, en kropp som 

annars döljs, skambeläggs och hånas. 

 

     .  

5. SAMMANFATTNING 

I uppsatsen har fem fotografiska självframställningar av Iiu Susiraja undersökts utifrån ett 

performativitetsteoretiskt perspektiv, samt i relation till självporträttsgenrens historia. Centralt i 

uppsatsen har varit att detektera vilka normer och traditioner som Susirajas bilder bryter mot, både inom 

konstfältet och i samhället i stort. Det har framgått att Susiraja i sina iscensättningar återkommande 

använder sig av en manlig tematik vad gäller ansikte och blick, men att hon också flera gånger 

reproducerar kvinnliga stereotyper, om än alltid med en twist. Därmed står det klart att bilderna har 

potential att skapa slitningar eller förskjutningar i rådande genusföreställningar. Jag har också provat 

Susirajas bilder utifrån Judith Butlers tankar om subversiv performativitet, och gjort bedömningen att 

bilderna i många fall har förmåga att utmana föreställningen om ett slags givet eller naturligt genus. Av 

undersökningen framgår också att självporträttsgenren är en traditionellt manlig sfär, som skapat en 

begränsande och snäv bild av kvinnan, kvinnans identitet och av kvinnokroppen. Därmed är det 

uppenbart att Susirajas självporträtt fyller en viktig funktion i termer av representation. Uppsatsens 

viktigaste delar knyts till sist ihop och diskuteras ytterligare i en avslutande diskussion. 
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7. BILAGA 

 

Bild 1: Pussijalat, Iiu Susiraja, 2010  

 

 

 

 

 

Bild 2: Vauhtiajot, Iiu Susiraja, 2009 
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Bild 3: Itsepalvelu, Iiu Susiraja, 2009  

 

 

 

 

Bild 4: Kaulin, Iiu Susiraja, 2010 
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Bild 5: Älä syö mun eväitä, Iiu Susiraja, 2010  

 

 

Bild 6: Nainen, Iiu Susiraja, 2010 
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Bild 7, Porkkanat, Iiu Susiraja, 2010 

 

 

Bild 8: Al dente, Iiu Susiraja, 2010 
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Bild 9: Vallankumous, Iiu Susiraja, 2008 

 

 

Bild 10: Taiteilijan omakuva, Iiu Susiraja, 2009  
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Bild 11: Suursiivous, Iiu Susiraja, 2008  


