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Abstrakt 

Vi vill med det här kandidatarbetet ifrågasätta begäret efter övermäniskan som vi menar att 

reklam för modeindustrin idag porträtterar. Med hjälp av Guy Debords skådespelssamhälle och 

Gilles Deleuze och Felix Guattaris teorier ifrågasatter vi vad det är vi begär och varför vi gör det. 

Vi ifrågasätter övermänniskan som modeindustrin producerar med förhoppningen att det ökar 

medvetenheten för personer i samhället.  

   Ifrågasättandet av begäret har resulterat i två gestaltningar, en klänning av sönderrivna sidor ur 

boken Mein Kampf och en kreation av hönsnät formad som en naken kvinna. Vi känner oss 

fångade av modeindustrin och känner oss illa till mods över hur den mänskliga kroppen 

porträtteras i reklam för mode. Vi menar att det i klädreklam snarare handlar om avsaknaden av 

den mänskliga kroppen då bilderna retuscheras till en artefakt.  

    Vi ser vår undersökning som en grund till en fortsatt undersökning om ett alternativ och 

förhoppningsvis kommer vårt begär i framtiden förflyttats från övermänniskan till något mer 

mänskligt.  

 

 

Nyckelord: begär, övermänniskan, becoming, skådespelssamhälle, modeindustrin. 
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Abstract 

In this Bachelor thesis we question the desire for the übermensch that we mean advertising for 

the fashion industry portrays today. With help of Guy Debord's “Society of the Spectacle” and 

Gilles Deleuze and Felix Guattari's theories we question our desire and why we desire it. We 

question the übermensch that the the fashion industry produces with the hope that it will increase 

the society’s awareness. 

   The questioning of desire has resulted in two designs, a dress of torn pages from the book Mein 

Kampf and the creation of chicken wire shaped like a naked woman. We feel trapped by the 

fashion industry and feel uneasy about how the human body is portrayed in advertisements for 

fashion. We believe that the advertising for clothing is more about the lack of the human body 

when the images are retouched into an artifact. 

   We see our study as a basis for a continued research for an option and in the future hopefully 

our desire will be moved from the übermensch into something more human. 

 

 

Keywords: desire, übermensch, becoming, the society of the spectace, fashion industry. 
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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
Vi är båda oroliga över vår framtida arbetssituation då vi till viss del varit inriktade på att utöva 

någon form av bildbehandling inom modeindustrin. Vi ser modeindustrin som en maskin som ger 

oss kläder och säljer ofta en livsstil och är ständigt föränderlig då det är den som skapar trender 

inom kläder. Modeindustrin ger oss möjlighet att variera och uttrycka vår personliga stil men 

kravet för att vi ska få tillgång till dessa prisvärda, utbytbara kläder är dåliga arbetsförhållanden 

för sömmerskorna. Maskinen framställer sin produkt så glamourös som möjligt, målar upp en 

bild som inte existerar samtidigt som den förvränger den mänskliga kroppen. Under tidigare 

undersökningar har vi med olika infallsvinklar problematiserat det faktum att bildretuschering i 

dagens reklam ger oss en skev verklighetsbild. En verklighetsbild som skapar orimliga krav på 

den mänskliga kroppen, som alltid har varit närvarande och på många sätt format oss och bidrar 

till att flera personer erhåller dåligt självförtroende. För att förhindra en konflikt där vi måste 

välja mellan att få arbeta med det vi brinner för och att avstå arbetet för att inte bidra till en 

fortsatt producering av denna skevhet måste vi finna en metod för att kunna arbeta med 

medieteknik utan att gå emot våra principer, vår etik. 

   Detta arbete är djupt rotat hos oss som personer; kvinnor och bildretuschörer. Trots att vi är 

medvetna om vad modeindustrins reklamkampanjer förkroppsligar, försöker vi att se på det och 

handla länkat med vår medvetenhet påverkas vi båda av den retuscherade kroppen. I dagens 

reklam för kläder ligger fokus på den porträtterade personen, en sorts övermänniska som är 

ensam om att ha ett egenvärde trots att det är kläder reklamen avser att sälja. Att klädreklam 

anspelar mycket på kropp och sex är varken en nyhet utan snarare en mycket tillgänglig 

diskussion och olikartade kampanjer har gestaltats. Vi upplever att dessa kampanjer inte gjort 

tillräckligt stor inverkan i modeindustrin. Det är ännu bara få stora företag som väljer att 

porträttera riktiga människor och till vilken grad gör de det? Lindex som för tredje året i rad har 

kampanjen Bra-volution (se fig. 1), där de bland hundratals sökande väljer ut några som får agera 

i kampanjen medan resterande annonser fortfarande visar en typ av övermänniska (se fig. 2). Vi 

som åskådare vet dessutom mycket lite om hur retuscherade bilderna är i slutändan men kan 

garantera att en viss bildbehandling har skett. Lindex med modeintresserade kvinnor över 30 år 

som målgrupp kan tyckas vara en missvisande källa men vi tycker att de gör något nyttigt i ju 

med kampanjen, men att det inte riktigt räcker. 
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Fig. 1 Lindex kampanj Bra-volution2016         Fig. 2 Lindex reklam för badkläder 2016 

 

Det finns aktuell forskning (http://www.sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2013) som 

visar hur folk påverkas av den retuscherade reklamen, men litet om hur vi skulle kunna förbättra 

situationen. Medvetenheten om vad som egentligen sker under bildbehandlingen är inte 

tillräckligt stor hos allmänheten och därför är det få som ifrågasätter det och den som sedan 

kritiserar bidrar inte med något gensvar. Vi känner att det är en fråga som behöver diskuteras 

mer, både för att skapa en medvetenhet men också för att undersöka fram och bidra med ett 

alternativ till den aktuella bildbehandlingen. 

   Istället för att enbart framställa vår framtoning, profil med ord och uppförande har vi med hjälp 

av tekniken inlett en förmedling av bilder och även börjat retuschera oss själva för att bli 

övermänniskan. Deleuzes och Guattaris becoming-begrepp1 (A Thousand Plateus - Capitalism 

and Schizophrenia, Deleuze, G & Guattari, F. 1987.) handlar inte om att låtsas vara något eller 

någon annan utan verkligen att bli, skapa förståelse genom situering av valt objekt. Vi menar att 

vardagens bildretuschörer inte blir övermänniskan utan försöker efterlikna denna idealbild. 

Becoming-begreppet är en metod för att försöka nå fullständig förståelse om en situation eller en 

identitet. Vi tror inte att en person som retuscherar sig själv söker efter fullständig förståelse utan 

enbart försöker framställa sitt mest fördelaktiga jag. Hade personen reflekterat över vad 

retuscheringen medför hade medvetenheten automatiskt expanderat. 

   Vi som båda är uppvuxna under nittiotalet ser en betydande skillnad mellan dagens användning 

av teknik och medier jämfört med situationen då vi var yngre. Den första digitalkameran 

lanserades 1990 (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kamera) och efter ett 

                                                
1 Vi använder denna term på engelska då vi ej funnit en adekvat svensk översättning 
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tiotal år hade den tagit över från den traditionella kameran med ljuskänslig film och har varit 

tillgänglig för allmänt bruk. Sedan mobilkameran introducerades 2002 

(http://www.mobil.se/nyheter/10-rs-mobilhistoria#.VtmBrJzhChc) har möjligheten att fotografera 

vår omgivning samt oss själva på daglig basis och genom den progressiva teknikutvecklingen har 

selfie2 blivit en standard. Redan innan bilden tas tänker en på placering, belysning och omgivning 

för att få oss själva att framstå som vårt mest fördelaktiga jag. Vi menar att vi dessutom använder 

smink som ett slags analogt filter. Det finns även mobilkameror med inbyggda filter som smalnar 

av ansiktsformen, förstorar ögonen och slätar ut hyn, en förändring som syns i realtid innan fotot 

tas (http://www.xperiablog.net/2014/02/18/the-xperia-c-has-a-very-handy-way-to-capture-

selfies/). När vi sedan tagit bilden finns det flera funktioner och appar3 där vi sedan kan redigera 

våra egna ansikten, exempelvis med filter. Att retuschera bilder har blivit ett nästan obligatoriskt 

moment då flertalet sociala medier har en filterfunktion och antalet nedladdningsbara appar för 

fotoredigering är många vilket i sin tur också skapar en lättillgänglig retuschering som inte kräver 

någon färdighet i utförandet. Instagram har på samma sätt gjort alla och därmed ingen till 

fotograf. Trots spridningen är det få som verkligen läser, tittar och lyssnar på ens produktion. 

Tillfredställelsen i samband med att bli hörd och förmedla vår kunskap eroderas då alla försöker 

att skrika allt högre än den andre. Blir alla fotografer och bildretuschörer är det detsamma som att 

ingen blir det. En kan inte längre vara prestigefull inom sitt område därför att alla redan behärskar 

det på en acceptabel nivå. Dessa retuscherade bilder publicerar en på sociala medier och vi 

föreställer oss att det handlar om strävan efter det reklamen visar.  

   Att eftersträva de kroppsideal som modeindustrin bidrar med, producerar och bekräftar, är ett 

fenomen som blir väldigt komplext då modeindustrin endast skapar de ideal vi själva begär. 

Enligt Deleuze och Guattari är begäret ett livsnödvändigt flöde eftersom det är vår drivkraft till 

överlevnad. “The breast is a machine that produces milk, and the mouth a machine coupled to 

it.”(Anti-Oedipus - Capitalism and Schizophrenia, Deleuze, G. & Guattari, F. 1972). Eftersom 

Deleuze och Guattari menar att vi redan som foster begär av vår moder då vi är beroende av 

henne för vår överlevnad, något som annars ofta räknas som ett grundligt behov, väljer vi att inte 

åtskilja behov och begär. Begäret är statiskt och det är bara objekten för begäret som ständigt är 

föränderliga. Förenklat så är behovet av mode ett begär för att uttrycka vår personlighet genom 

kläder och modet är därför oavbrutet ombytligt.   

                                                
2 selfie; självporträtt taget med digitalkamera eller mobiltelefon som sedan publiceras online.  
3 app; kortform av applikation, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning 
i praktiskt arbete. Begreppet app använder vi för att referera till de enklare program som körs på mobila 
plattformar som smarttelefoner samt läsplattor m.fl. 
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   Begäret efter modeindustrin styrs av vårt eget begär, vi som individers efterfråga. Vi begär 

mode och modet framställs med hjälp av övermänniskan. Vi försöker alltså sedan efterlikna dessa 

dynamiska, orimliga ideal som vi själva styr producerandet av. Vi som författare till detta arbete 

är kritiskt inställda till övermänniskan, den retuscherade kroppen, artefakten som resultat efter all 

retuschering och den skevhet den skapar (se fig. 3-5). Vi tror att dagens agerande på sociala 

medier, som är en strävan efter reklamens utförande bidrar till den skeva verklighetsbild som vi 

menar är aktuell och trots att användandet av bildretuschering ökar så gör inte medvetenheten det. 

Vi känner en oro över att medvetenheten är så pass begränsad och att det resulterar i att 

verkligheten inte längre uppskattas. Enligt Debord (the Society of the Spectacle, Debord, G. 

1967) har verkligheten bytts ut mot enbart representationer, vilket gör att vi i sådana fall inte kan 

prata om att verkligheten inte längre uppskattas eftersom verkligheten inte finns. Denna teori får 

oss att fundera på om ämnet är värt att diskutera, om verkligheten inte finns och vi ändå inte kan 

göra något åt modeindustrin utan endast bidra till skådespelssamhället med något annorlunda. Det 

går ej att befinna sig utanför skådespelet på grund av att dess diskurs innefattar allt vilket gör det 

omöjligt att verka utanför. Kan vi då diskutera bildretuschering, finns det då en övermänniska om 

det inte finns någon verklighet? Vad behöver vi bidra med för att inte skapa reklam som 

producerar begäret efter övermänniskan? Vem behöver vi bli för att kunna problematisera begäret 

efter övermänniskan? Vi vet inte om vi kan få svar på våra frågor utan detta arbete är ett 

ifrågasättande av begäret för rådande modeindustri. 

 

   

 

fig. 3 (t. v.) 
Sally Griffin 
Piper  
 
fig. 4 (t. h.)  
G. Piper efter 
smink och 
ljussättning  

fig. 5  
Slutresultatet av 
bildretuscheringen 
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1.2 Frågeställning  

Hur kan vi bidra till begäret på ett sätt som inte producerar övermänniskan? 

 

1.3 Syfte  

Idag möter vi varje dag reklam i olika former som ofta gestaltar en människa på ett övermänskligt 

sätt. Under tidigare undersökningar har vi fått vetskap om att vi som observatörer påverkas av den 

bildretuscherade reklamen då den sätter orimliga krav på våra kroppar. Syftet är att hitta ett sätt 

att skapa en gestaltning som ifrågasätter dessa oantagliga krav på våra kroppar med en 

utgångspunkt där vi som retuschörer är medvetna om vårt bidragande till begäret. 

Undersökningen syftar alltså även till att skapa förståelse för begäret genom Debord samt Deleuze 

och Guattaris filosofiska teorier. 

 

1.4 Aktuell och tidigare forskning  

För att förstå begreppet begär har vi använt oss av Deleuze och Guattari då vi under tidigare 

undersökningar funnit det kretslopp som skådespelssamhället försätter oss i enerverande därför 

att vi tidigare inte har förstått varför vi begär och hur begäret skapar kretslopp. Debord diskuterar 

inte varför vi begär och därför har vi valt att bjuda in Deleuzes förklaring till begreppet. Vi har 

därefter valt att diffraktera, alltså analysera fenomenet bildretuschering genom ett annat 

perspektiv nämligen genom Debord och för att situera oss ytterligare i arbetet har vi valt att 

använda oss av Deleuzes becoming-begrepp. 

 

1.4.1 Begäret 

Guy Debord var en starkt politiskt influerad, fransk filosof som uttrycker en teori om att allting 

bara är representationer och ifrågasätter hela vår kapitalistiska samhällsuppbyggnad. Debord 

beskriver i boken “the Society of the Spectacle” (1967) hur vi inte längre lever i en verklighet 

utan i en representation av en verklighet för att vi som människor endast förmedlar genom bilder. 

Inte enbart bilder som i fysiska fotografier utan även hur vi representerar oss själva, alltså bilden 

vi vill visa av oss själva. Det handlar om hur vi ser ut och hur vi beter oss, hur vi vill framstå som 

människor och är en ständigt föränderlig process beroende på hur vi i situationen vill framstå. Det 

handlar om allt från klass till personlighet, mellan tid och rum då bilden vi vill visa är ständigt 

föränderlig. Skådespelssamhället vill att vi ska känna en helhet men att vi ska hållas separerade. 

Vi upplever helhet då vi alla dras till en mitt, men är separerade exempelvis genom en skärm. 

Illusionen om helhet skapas genom exempelvis sociala medier då vi upplever en tillhörighet 
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genom många följare. Vi känner oss populära i det verkliga livet genom att vi får 

gillamarkeringar trots att vi är separerade genom skärmen och uppnår inte samma betydelse som 

verkliga relationer vilket ger oss en skev verklighetsuppfattning.  

   Kärnan i Debords teori om skådespelssamhället är vilja ha istället för att ha eller att skaffa och 

därmed skapas ett kretslopp som inte går att ta sig ut ur då det är vårt eget begär som styr, skapar, 

fastlår och förvrider skådespelet som en ständigt föränderlig maskin. Debord har beskrivit det 

som att det var en hopplös situation redan 1967 när han skrev sitt verk och därför skrev han 20 år 

senare kommentarer till arbetet som en bekräftelse på att det bara har fortsatt att bli värre 

(Kommentarer till Skådespelssamhället, Debord. 1988. Översatt av Ericson, B.). Vi använder oss 

av kommentarerna som ett komplement till “the Society of the Spectacle” då han själv förtydligar 

sina tankar från boken. Vidare har vi hittat bloggen Planosopohy på Wordpress 

(https://planosophy.wordpress.com/tag/debord/) som i detta avsnitt har diskuterat filosofi för 

planners genom Debord. Detta avsnitt är kommentarer till “the Society of the Spectacle” 

samtidigt som det är kopplat till dagens medieanvändning och reklam. Inlägget känns relevant för 

vårt arbete då det är mer applicerbart på nutid till skillnad från de andra texterna som är skrivna 

före vår födsel. Vi är dock medvetna om att detta är en blogg och inte är peer reviewed men vi 

vill fortfarande behålla den för förståelse för Debords teori. Teorin om skådespelssamhället kan 

ses som ett kretslopp som innefattar allt vi gör och vårt beteende. Det innefattar alltså 

konsumtionen och allt vi producerar inom medier och därför är relevansen hög för oss som 

diskuterar bildretruschering att använda oss av Debords skådespelssamhälle.  

   Debord var inte intresserad av varför vi begär utan beskriver bara hur situationen är och därför 

har vi valt att använda oss av Deleuze och Guattaris teorier också, då han förklarar anledningen 

till begäret. 

 

“Anti-Oedipus is not a flashy Hegel. I think that Anti-Oedipus can best be 

read as an "art," in the sense that is conveyed by the term "erotic art," for 

example. Informed by the seemingly abstract notions of multiplicities, flows, 

arrangements, and connections, the analysis of the relationship of desire to 

reality and to the capitalist "machine" yields answers to concrete questions. 

Questions that are less concerned with why this or that than with how to 

proceed. How does one introduce desire into thought, into discourse, into 

action? How can and must desire deploy its forces within the political 

domain and grow more intense in the process of overturning the established 
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order?“ (Anti-Oedipus - Capitalism and Schizophrenia” Guattari, Deleuze. 

1972) 

 

Deleuze och Guattari förklarar begäret som en livsnödvändig maskin, som något positivt och inte 

enbart sexuellt som oftast i klassisk psykoanalys där man ofta behandlar en Fallos-centrerad 

begärsstruktur. Boken Anti-Oedipus behandlar komplexiteten av begäret däribland hur vi begär 

att vara en mer dominant människa, vår sexuella lust, begär efter att äta men även begäret som en 

ständigt föränderlig maskin som skapar nya begär. Begäret lever på sin egen förintelse och skapar 

samtidigt hela tiden nya begär då de tidigare dör vid tillfredställelse. 

   Vi anser begäret som statiskt och att det enbart är objekten för vårt begär som ständigt 

förändras, därför använder begäret som ett substantiv istället för det i sammanhanget diffusa 

verbet begär.  Förutom “Anti-Oedipus” använder vi oss av “Gilles Deleuze - en introduktion” 

(Colebrook, C. 2010) där den australiensiska kulturteoretikern Claire Colebrook på ett enkelt sätt 

presenterar Deleuze teorier. Boken tar översiktligt upp flera av Deleuze teorier men vi har främst 

använt förklaringen av varför vi begär vilket tas upp på ett mer lättförståeligt sätt än i “Anti-

Oedipus”. Vi har även använt oss av boken som en grund till becoming-begreppet. 

 

1.4.2 Uppror 

“Dada was anarchic, nihilistic and disruptive. Dadaists mocked all established values, all 

traditional notions of good taste in art and literature, the culture symbols of society based, they 

believed, on greed and materialism and now in its death agony.” (A World History of Art, 

Honour, H & Fleming, J, 2002, s.810)  

   De brittiska konsthistorikerna Fleming och Honour beskriver principen av dadaism, en 

avantgardistisk konstriktning och litterär riktning inom modernismen som verkade från 1916 till 

omkring 1923, närmast första världskriget. Under flera decennier var dadaismen en ignorerad 

episod i litteraturen. Kring 1960-talet fick den emellertid åter aktualitet, då en ny generation av 

konstnärer anknöt främst till fransmannen Marcel Duchamps insatser 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/dadaism), vars konstverk utnämnda bruksföremål,”ready-

mades”4. Verksamheten hölls inte samman av gemensamma estetiska ideal utan av ett 

ställningstagande mot samhället och krigets meningslösa dödande. I denna anda förnekade man 

de ideal som samhället hyllade, främst samhällets tro på logiken och ”sunda förnuftet”. 

                                                
4(eng., ’färdiggjord’), inom bildkonsten benämning på ett konstverk som vanligen består av 
massproducerade föremål, eller delar av sådana, vilka har tagits ur sitt ursprungliga sammanhang och 
placerats i en ny konstnärlig kontext. 



12 
 

Dadaismen kan därför beskrivas som en mer konkret protest mot kulturens integrering i den 

sociala hierarkin. Dada var en konstnärligt individuell protest mot det samhälle som frambringat 

första världskriget. Eftersom man ansåg att konsten rättfärdigade detta förljugna samhälle var det 

en självklarhet att man måste attackera rådande konstuppfattning 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Dadaism).  

   Vi finner ingen idag som kallar sig för dadaist utan tror att det idag finns flera konstinriktningar 

som kan finna en motsvarighet i dadaismens uttryck. Vi menar att både målningar, grafisk och 

digital konst, film, etcetera kan uppvisa anknytning till verk från dadaismen men att de idag 

framställs som dadaistiska verk. Dadaisterna använde medvetet ett irrationellt arbetssätt och de 

hyllade en anarkistisk och cynisk arbetsmetod där bland annat brottet mot de klassiska begreppen 

om skönhet stod i centrum vilket vi kan koppla till vårt eget arbete, ställningstagande till dagens 

modeindustri och begäret efter övermänniskan. 

 

1.4.3 Becoming 

Genusvetaren Rosi Braidotti presenterar problematiken som existerar kring att den feministiska 

filosofin förblir marginell och att dess komplexitet ofta avfärdas. I artikeln argumenterar Braidotti 

för relevans samt intresset av Luce Irigarays feministiska filosofi där sexual difference-teorin är 

central genom Deleuzes perspektiv nomadologi samt hans becoming-teori (Becoming Woman: or 

Sexual Difference Revisited, Braidotti, R, 2003). Irigaray som doktorerat inom både filosofi och 

lingvistik har även arbetat som psykoanalytiker diskuterar sexual difference-teorin som 

förståelsen av den asymmetri som existerar mellan könen (Braidotti, R, ”Of bugs and women: 

Irigaray and Deleuze on the becoming-woman” i Burke, Schor & Whitford (red.), Braidotti, R 

1994. s160). På samma sätt som Deleuze menar att skillnad och likhet bör betraktas som två 

elementära olika företeelser, menar Irigaray att det kvinnliga inte definieras av sitt förhållande till 

det manliga.  

   En genom hela arbetet återkommande interlokutör5 är Becoming-begreppet och Braidotti 

hänvisar i artikeln till becoming-nomad. Deleuze och Guattari menar att, “allt tänkande är en 

tillblivelse, en dubbel tillblivelse, snarare än ett attribut till ett subjekt och representationen av ett 

helt.” Forskaren måste därför ständigt befinna sig i rörelse och följa sitt objekt. Tänkande enligt 

nomadologin hänger således ihop med becoming-begreppet då det är något som uppstår och 

förändras i ett slags oscillation mellan mänskliga hjärnor och kontexten där dessa finns och 

verkar, med andra ord i och genom självorganiserade system bestående av mänskliga samt icke-

                                                
5 Interlokutör; samtalspartner, deltagare i samtal, här ett begrepp vi ständigt har i med oss när vi skriver 
och diskuterar. 



13 
 

mänskliga aktörer. Alla delar som bygger helheten måste undersökas förutsättningslöst och med 

samma utgångspunkt (Deleuze & Guattari, 1998). ”Det innebär att tänkandet självt måste bli 

rörligt, och det måste frigöra sig ifrån den fasta grund som utgörs av synen på människan som 

subjektet.” (Colebrook, C, Gilles Deleuze: en introduktion, Göteborg 2010 s. xxii). 

    Artikeln Bergson, Deleuze and the Becoming of Unbecoming understryker likt Braidotti vikten 

av filosofi. Elizabeth Grosz, professor vid Duke University skriver “Philosophy is an undoing, 

unbecoming /.../ the unhinging of place and space itself, a return to the fluxes of becoming that 

constitute the real.” Grosz ställer här Bergson och Deleuze emot och för sin utgångspunkt, 

Deleuze har inspirerats av Bergson samt en koppling med becoming-begreppet som i texten är 

beskrivet som “difference, duration, differentiation and elaboration”. (Grosz, 2005). Henri 

Bergson, en fransk filosof som kritiserade den filosofiska traditionen då han ansåg att det fanns 

ett problem med att den omvandlade kvalitativa skillnader enbart till kvantitativa genom en 

felaktig förståelse av rum och tid. Bergson menade att processerna för omedelbar erfarenhet och 

intuition är viktigare än abstrakt rationalism och vetenskap för att förstå verkligheten 

(http://plato.stanford.edu/entries/bergson/). 

   Vi upplever att Braidotti uttrycker becoming-nomad som en kritik mot majoriteten och 

hierarkin ifrågasätts utifrån det maskulina, heterosexuella, västerlänska tänkandet. 

”Minor/nomadic” i sammanhanget refererar inte till minoritetsgrupper som vi ofta pratar om dem 

utan identifieras av identiteter. Deleuze ställer minoritetsmedvetande i förhållande till det 

allmänna majoritetsmedvetandet och termerna minoritet respektive majoritet jämförs här inte 

med den faktiska kvantiteten hos grupper, utan minoriteter utgör de som inte tillhör normen. 

Deleuze menar att minoriteten respektive majoriteten är kopplade till specifika tankemönster, 

“lines of thought”. Majoritetsmedvetande baseras på molära6, orörliga, fallogocentriska7 

tankemönster medan minoritetsmedvetandet är molekylärt och rörligt. Makt skapar genom de 

molära elementen normalitet vilket därför automatiskt även definierar vad som avviker, vad som 

inte tillhör normen. Förutom dessa tankemönster existerar det även flyktlinjer exempelvis “lines 

of flight” och “lines of deterritorialization” som istället för att befinna sig i en dialektisk relation 
                                                
6 Molär; om hela handlingar och reaktionsmönster i motsats till de komponenter som handlingarna är 
sammansatta av. Termen kom i bruk i psykologin genom Edward C. Tolman (1886-1959), som ville 
komma bort från behaviorismens försök att förklara alla mänskliga reaktioner som sammansatta av enkla 
reflexer och responser.  
7 Fallogocentrism är ett begrepp som kombinerar begreppet fallocentrism (centrering vid det manliga 
könsorganets symboliska betydelse) och logocentrism (uppfattningen inom västerländsk filosofisk tradition 
om att språket är ett logiskt eller förnuftigt medium och att orden har en ursprunglig ”ren” betydelse, vilket 
möjliggör ett universellt tänkande). Fallogocentrism utgör en kritik mot uppfattningen att det manliga 
könsorganet (symboliskt) utgör språkets och det logiska tänkandets ursprung eller garant, och ett försök 
att descentrera den osynliga partikulära positionen (manlig) som det ”universella” tänkandet utgår från. 
(Feministisktperspektiv.se)  



14 
 

med den molära makten överskrider den. Deleuze menar att den opåverkbara fixheten hos den 

molära subjektiviteten alltså kan frigöras genom dessa flyktlinjer, en serie av becomings som 

skapar ett nomadiskt medvetande. Mino Minoriteter är kvinnor, barn, svarta och människor som 

inte är stadsboende, vita, män och medelklass (Braidotti, R, Patterns of dissonance: a study of 

women in contemporary philosophy, Routledge, New York, 1991. s.115). ”…the nomadic subject 

signifies the potential becoming, the opening out, the transformative power of all the exploited, 

marginalized, oppressed minorities. Just being a minority, however, is not enough: it is only the 

starting point.” (Braidotti, 2003). Deleuzes becoming-teori syftar till att överskrida det dialektiska 

tänkandet och skapa ett icke hegemoniskt medvetande vilket alltså skapar ett 

minoritetsmedvetande (Braidotti, 1991). 

   
“Att bli till är att aldrig härma, eller göra som eller anpassa sig till en 

modell, vare sig det rör sig om rättvisa eller sanning. Det finns inte en 

punkt man reser från eller något man kommer fram till eller bör komma 

fram till. Inte heller två punkter som kan bytas ut mot varandra. Frågan 

”vad blir det av dig?” är särskilt fånig. För allt eftersom någon blir 

förändras det som han blir lika mycket som han själv. Tillblivanden är inte 

härmnings- eller assimilationsfenomen utan fenomen med dubbelt 

infångande, med icke parallell utveckling och förbund mellan två makter. 

Ett förbund är alltid mot naturen. Ett förbund är motsatsen till ett par. Det 

finns inte längre några binära maskiner: fråga-svar, maskulin-feminin, 

människa-djur och så vidare. Det skulle kunna vara det som är samtalet, 

helt enkelt konturerna till ett tillblivande.” (Deleuze, 1977. Samtalet, vad är 

det och vad är det bra för? Översatt från franska av Kristina Ekelund, i 

Aiolos + Glänta, Aiolos nr 24, Glänta 2003 nr 4 – 2004 nr 1 (s 5- 14). 

 

1.5 Sammanfattning 

Vi begär modeindustrin som maskin då vi begär trender som är ständigt föränderliga till ett lågt 

pris för att kunna uttrycka vår personlighet genom kläder. Vi begär därför samtidigt de dåliga 

arbetsförhållanden som råder för dem som producerar kläderna. Vi begär genom modeindustrin 

som maskin också den bildretuschering som skapar reklam porträtterande övermänniskan, ett 

ouppnåeligt ideal som står för vad som är majoritet och norm. Vi kan inte ställa oss utanför och 

frångå vårt begär, begäret är livsnödvändigt och är anledningen till att vi överlever. Vår 

frågeställning ”Hur kan vi bidra till begäret på ett sätt som inte producerar övermänniskan?” (s. 
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8) understryker att vi måste bidra med någonting annat för att begära någonting skiljt från den 

artefakt som ger oss svårigheter att acceptera våra egna, mänskliga kroppar. Vi är minoritet och 

enligt Deleuze och Guattari är vi kopplade till ett specifikt tankemönster som är molekylärt och 

rörligt, minoritetsmedvetande. Rörligt eftersom majoriteten är molär är statiskt. Vi anser att en 

norm i sig inte är statisk utan ständigt föränderlig beroende på vad vi som människor begär, men 

majoriteten som normer skildrar är alltid statisk då de alltid utesluter någon.  

   Debords teori om skådespelssamhället kan ses som ett kretslopp som innefattar allt vi gör och 

hur vi beter oss. Det innefattar alltså konsumtionen samt allt vi producerar inom medier och 

genom att använda ett medvetet irrationellt metodval har vi ifrågasatt skönhetsidealet som står för 

subjektet, normen och därmed begäret efter övermänniskan. Vi kan inte röra oss utanför 

skådespelssamhället men genom Deleuze och Guattaris flyktlinjer kan vi frigöra den molära 

subjektiviteten genom en serie becomings och därmed skapa ett minoritetsmedvetande. 

 

2.0 Metod  

Undersökningen baseras på ett ifrågasättande av bildretuschering av reklam för modeindustrin 

och begärets funktion. Genom ett dadaistiskt förhållningssätt kan vi experimentera med vår 

metod genom att medvetet försöka förbryta mot rådande kontinuitet, övermänniskan. Att skapa 

en klänning som ska vara attraherande, eftersom vi önskar ett begär med största fokus på 

kläderna som ska säljas, för att sedan vid närmre betraktelse erhålla en tankeställare, påminnelse 

och flera problematiska frågor. Kan vi genom att producera en avklädd kvinnokropp i något så 

banalt som hönsnät framkalla en plötslig insikt hos åskådaren? Vår metod är medvetet 

omstörtande och fordrar ifrågasättande av bildretuscheringen och begärets påverkan.  

 
2.1 Diffraktion  
I sin artikel (Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to 

Matter in Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 28, no. 3, Spring 2003) har Karen 

Barad, en amerikansk teoretisk fysiker ifrågasatt den antropocentriska uppfattningen, den 

traditionella dikotomin8 om människor som aktiva och materiella ting som passiva. Barad 

tillskriver materiella ting en möjlighet att påverka och förändra hur vi ser på oss själva och vad 

som händer med oss. Barad är känd för sin teori om agentiell realism, att verkligheten ständigt 

tillblir genom samskapande och olika former av påverkan. Barad nämner även diffraktion som 

                                                
8 Dikotomi innebär en uppdelning av en helhet i två icke överlappade delar; gemensamt uttömmande: allt 
måste höra till ena delen eller den andra, och ömsesidigt uteslutande: ingenting kan samtidigt tillhöra båda 
delarna. 
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förhållningssätt och metod (Barad, K. 2007, s. 71-72) vilket handlar om att se de effekter som 

uppstår av olikheter och ta ansvar för de skillnader som skapas. Fokus ligger på förståelsen om att 

vi gör skillnad och hur vi gör det, samt om det har betydelse, för vem och hur.  

   Reflektion handlar om att skapa en kopia, ett utifrån-perspektiv för att förstå extern verklighet 

medan diffraktion är ett inifrån-perspektiv som handlar om att vi skapar skillnader, 

“...diffractions are attuned to differences-differences that our knowledge-making practices make 

and the effects they have on the world.” (Barad, K. 2007, s. 72) Vi har valt att använda 

diffraktion i den bemärkelsen att vi låtit bildretuschering inom modeindustrin analyseras genom  

 

2.2 Övermänniskan 

Genom Guy Debord har vi diffrakterat bildretuschering därför att Debord ifrågasätter människans 

begär som idag begär bildretuschering. Debord uttrycker en teori om att allting är 

representationer och vi menar att bildretuscheringen inom reklam för modeindustrin bidrar med 

en övermänniska, en representation av människan som uppmanar till en idealbild vi som 

människor inte kan uppnå. Med denna idealbild har vi som författare till detta arbete dragit 

kopplingar till Adolf Hitler då han eftersträvade arier, en typ av idealras och använde sig av 

begreppet övermänniska, übermensch. Fenomenet övermänniska är inte utvecklat som ett 

nazistiskt begrepp utan efterkonstruerades av och för Hitlers nyttjande. Nietzsches övermänniska 

är en heroisk, alltså inte politisk, utopisk metafor för en individ av högsta intelligens och 

själsstyrka, en elitistisk idealgestalt med egen moral som ser sig själv som ”jordens mening” 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedivermnniska).  

   

“The Übermensch is not a Nazi. Nietzsche’s anti-semitic sister Elisabeth 

invited Hitler to her brother’s shrine in Weimar in 1934 and essentially 

made an offering of his philosophy. The Führer, who never read the 

philosopher’s works, took to the selected snippets that Elisabeth provided 

like a proverbial fish to water and adopted the Übermensch as a symbol of 

a master-race. Little did he know that Nietzsche had written that he “would 

have all anti-Semites shot”, not to mention his strong anti-nationalistic and 

pan-European tendencies. Provocatively, he also talked of himself as “the 

last anti-political German”. Dr Cybulska, E. (2012).  Nietzsche’s 

Übermensch: A Hero of Our Time? 
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Nazisterna använde “arier” som en definition för personer som ansågs vara av nordisk eller besläktad 

ras, i motsats till i första hand judar och begreppet övermänniska användes inom nazismens 

rasbiologi. Arier var alltså det som ansågs som en idealisk människan, ett ideal som alla inte kunde 

uppnå eftersom det byggde på biologiska faktorer. Vår övermänniska bygger på bildretuschering och 

begär, men som åskådare tolkar vi det ofta som biologiska faktorer då vi tolkar bilden vi ser som 

riktig istället för konstgjord. Detta skapar ett glapp mellan hur en människa ser ut och hur vi begär att 

en människa ska se ut vilket skapar problematik då vi samtidigt skapar omöjliga krav på vår egen 

kropp. Dessa orimliga krav blir problematiska då de ger oss en skev syn på hur den mänskliga 

kroppen bör se ut och producerar även en dålig psykisk hälsa i ju med bidragande av dåligt 

självförtroende.  

 

Jag har en konstant längtan efter att ha en kropp som inte finns. Dagligen 

ser jag modeller, inte vältränade, inte anorektiska, utan perfekta. 

(…)Problemet är att det finns ingen variation, det är samma samma samma 

tjej överallt, den perfekt smala, gina tricot, hm, vero moda, samma tjej, med 

olika ansikten. Hon är överallt och jag känner ingen som ser ut som henne, 

ändå är det henne jag ser när jag ser på mig själv 

(www.sverigeskvinnolobby.se).9 

 

Det är förloppet då vi tolkar den bildretuscherade kroppen som verklighet trots att den är 

biologiskt omöjlig att uppnå som det skapas en övermänniska. Biologiskt omöjlig därför att den 

bildretuscherade kroppen är en artefakt, ett konstgjort föremål och kan därför inte uppnås utan 

skönhetsoperationer. Även om en person genomgår skönhetsoperationer går det inte att bli 

övermänniskan eftersom begäret är en ständigt föränderlig maskin som skapar nya begär, för 

begäret som lever på sin egen förintelse skapar hela tiden nya begär samtidigt som det dödar 

tidigare då de blir tillfredsställda (Anti-Oedipus - Capitalism and Schizophrenia, Deleuze, G. & 

Guattari, F. 1972). Vi kan och kommer aldrig att kunna bli övermänniskan då den styrs av 

begäret som ständigt förändras.  

   Dadaismen är för oss naturligt att förena med Debords revolutionära filosofi då båda ville 

uppmärksamma de problem som fanns i rådande samhälle. Att använda oss av ett dadaistiskt 

förhållningssätt tillät oss att arbeta medvetet paradoxalt i vår gestaltning som uttryck emot 

                                                
9Som svar på frågan: Har reklam någonsin fått dig att vilja ändra på någonting hos dig själv? Där 87% av 
deltagande kvinnor svarat ja.  
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modeindustrin och dess produktion av övermänniskan. Vi vill således också uppmärksamma 

problematiken som vi upplever existerar kring modeindustrins producerande av övermänniskan. 

 

2.3 Material 

2.3.1 Mein Kampf-klänning 

Mein Kampf (Hitler, A. 1925) är en bok bestående av två delar, ett verktyg till studier och praktik 

av nazistisk propaganda (http://www.ne.se/uppslagsverk/propaganda)10. Den första delen av 

boken utgör delvis en självbiografi där Hitler redogör för sin uppväxt, konstnärsdrömmar samt 

grunden till hans politiska intresse och karriär. Hitler beskriver sin förtvivlan över hur första 

världskriget slutade för Tysklands vidkommande och hur han har hittat inspiration till sin 

ideologi genom att studera andra politiska rörelser, exempelvis marxismen och social demokrati 

(http://www.levandehistoria.se/ett-tyskland-som-formades-till-nazityskland/mein-kampf). Den 

första delen av boken behandlar även Hitlers tankar kring judar. 

   Bokens andra del är mer inriktad på politik och Hitler utvecklar här sin syn på historien, staten, 

nationen och den ariska rasen. Det återges även instruktioner på hur den nationalsocialistiska 

rörelsen skulle organisera sitt parti och hur propaganda skulle spridas för att vinna politisk makt 

(http://www.dn.se/nyheter/varlden/hitlers-mein-kampf-finns-i-handeln-igen/). Att jämföra dagens 

reklam med innehållet i Mein Kampf kan ses överdimensionerat men vad boken i sin helhet har 

gett oss är möjligheten till just detta då vi anser reklam synonymt med propaganda. Den reklam 

som porträtterar en övermänniska är propaganda i den benämningen att den påverkar människors 

åsikter, värderingar och handlingar. Vi har en vision om att klädreklam bör sälja kläder istället för 

att sälja den sexualiserade övermänniskan som den gör i nuläget. Fokus ligger inte på produkten 

utan snarare på kroppen, sexualitet och livsstil varpå vi valde att göra en klänning av Mein 

Kampf för att tvinga åskådaren att lägga fokus på produkten och ifrågasätta medvetenheten. 

Förhoppningsvis lurar vi åskådaren med en estetiskt tilltalande klänning skapad i papper för att 

vid närmare iakttagelse inse att pappret är sönderrivna bitar av Mein Kampf tvingas de att 

ifrågasätta vad de tycker är rimligt som klädreklam.    

   Det finns även en underliggande betydelse med valet av just papper som material då det är skört 

och lätt att riva sönder i kontrast till modeindustrin som är så tung, komplex och okuvlig. 

Modeindustrin är ett komplext fenomen då det ger oss möjligheten till variation och att uttrycka 

vår personlighet genom kläder. Det finns dock en baksida med begäret för modeindustrin 

exempelvis arbetare som dör (http://www.amnestypress.se/notiser/14939/bangladeshs-

                                                
10 Propaganda; mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, 
bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.  
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textilarbetare-fortsatter-att-krava-ho, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/h-och-m-arbetare-

kollapsar-i-kambodja, http://www.svt.se/nyheter/lalalaal) för att göra kläder samt rådande 

marknadsföring som vi har valt att fokusera på. Kontrast skapas av att vi har producerat en 

klänning med ett så pass billigt material som papper när modeindustrin ständigt expanderar för att 

vi erhåller begäret efter konsumtion och på grund av begäret efter utbytbara kläder bidrar 

konsumtionen till slavarbetet.  

 

2.3.2 Inburad 

Övermänniskan som porträtteras av reklam inom modeindustrin säljer kropp, sexualitet samt 

livsstil trots att den i själva verket är en ihålig artefakt som saknar personlighet. Samtidigt 

anspelar reklam inom modeindustrin ofta på en våldtäktskultur, ett komplext fenomen som är 

socialt erkänd som tabu, ett fenomen alla vet om men inte pratar om. Våldtäktskultur inom 

reklam (https://vardagsrasismen.nu/2014/04/04/valdtaktskulturen-och-kvinnan/) är en så pass 

viktig men krävande diskussion att vi inte kan ge den tillräckligt med fokus i vårt arbete men 

eftersom våldtäktskultur i klädreklam styrs av begäret och övermänniskan anser vi att det är 

viktigt att nämna.  

   Om vi ska utgå från hur modeindustrin porträtterar oss som kvinnor är vi inburade i en 

fångenskap som styrs av vårt eget begär.  Kopplingen mellan material och kreation är här därför 

inte lika komplicerad utan går att översätta från den vardagliga användningen av hönsnät 

nämligen att skilja av och bura in. Gestaltningen som föreställer en naken kvinnokropp har 

istället för hals en hand som tar stryptag vilket är vårt sätt att påvisa hur vi som kvinnor blir 

mentalt strypta av dagens reklam då vi blir påtvingade bilden av hur vi ska se ut och vara. 

Hönsnätet symboliserar att reklam inom modeindustrin ofta skapar en känsla av fångenskap men 

också den ihåliga kropp som övermänniskan faktiskt porträtterar. Övermänniskan säljer en kropp 

som är menad att vara fulländad men genom att vara en faktisk artefakt saknar den personlighet. 

Kreationen ger också uttryck för att kvinnans kropp fångar in sig själv då hon inte kan bli 

övermänniskan men ändå begär den och vi menar att begäret efter idealet fängslar oss som 

människor. Kvinnor gestaltas ofta i reklam för modeindustrin i scenarier där de porträtteras i 

underläge (se fig. 3 och fig. 4) med en faktisk manlig hand runt sin hals men vi valt att vår 

kreation tar stryptag om sig själv för att påvisa hur vi blir strypta av begäret. Vår teori är att detta 

även påverkar sättet män ser på kvinnor, hur kvinnor ser på varandra och hur kvinnor ser på män 

med en förväntan av hur vi bör se ut och bete oss. Gestaltningen blir en symbol för hela 

våldtäktskulturen (http://www.politism.se/genusfolket/no-sympathy-with-whores-vad-ar-en-

valdtaktskultur/) inom reklam för modeindustrin.  



20 
 

 

    
fig. 6 och fig. 7 Dolce & Gabbana, reklambilder som visar hur kvinnor respektive representeras i underläge.  

3. Diskussion 

3.1 Skådespelssamhället 

Efter att vi har tagit vår examen är det meningen att vi ska ut i arbetslivet. Vi hade båda som plan 

att på något sätt arbeta inom modeindustrin men under vår utbildning känner vi en tvekan till att 

göra detta eftersom vi har undersökt branschen ur olika vinklar och känner en illvilja mot hur den 

mänskliga kroppen framställs i reklam för mode. Vi upplever att modeindustrin producerar 

övermänniskor när de retuscherar mänskliga kroppar till att de istället blir artefakter vilket 

resulterade i Mein Kampf-klänningen genom vår koppling mellan övermänniskan och Hitler. 

Liknelsen ansåg vi själva som drastisk på grund av förintelsen och allt som associeras med Hitler 

men efter ingående undersökning i ämnet så anser vi att produktionen av övermänniskan är ett 

grovt brott mot mänskligheten. Grovt brott då det påverkar människor i samhället med en skev 

idealbild av den mänskliga kroppen som är omöjlig att uppnå på ett naturligt sätt.     

   Med irritation över den förtvivlan modeindustrin vållat oss bestämde vi oss för att undersöka 

vidare ur ett för oss nytt perspektiv och bjöd då in “The Society of the Spectacle”. Debord 

beskriver hur vi inte längre lever i en verklighet utan i en representation av en verklighet för att vi 

som människor endast förmedlar genom bilder. Inte enbart bilder som i fysiska fotografier utan 

även hur vi representerar oss själva, alltså bilden vi vill visa av oss själva. Hur vi representerar 

oss själva är beroende av de ständigt föränderliga situationer vi försätter oss i, exempelvis då vi 

konsumerar. Eftersom vi diskuterar modeindustrin, alltså konsumtionen av kläder kan vi koppla 

det med hur vi vill framställa en viss bild av oss själva vilket då blir en representation av vår 

personlighet genom kläderna vi väljer att konsumera. Alla som vill vara en del av samhället 

konsumerar och visar därmed en bild av oss själva genom vad vi konsumerar och är då en del av 
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skådespelssamhället. Vi kan därför inte vara utanför skådespelssamhället för så länge vi 

konsumerar så är vi en del av det och som samhället är uppbyggt nu är det nästintill omöjligt att 

inte konsumera, vilket gör att det inte går att verka utanför skådespelssamhället.  

   Då vi undersökt Debords teori har vi velat ta avstånd eftersom skådespelssamhället har målat 

upp en så negativ bild för oss då vi önskar att detta inte var det enda sättet att leva på. Maskinen 

modeindustrin framställer sin produktion som vackert och glamourös samtidigt som den 

producerar genom slavarbete och förvränger den mänskliga kroppen vilket vi inte vill vara 

delaktiga i. Vi vill kunna konsumera kläder utan ta del av slavarbetet och övermänniskan därför 

att vi vill kunna representera vår självbild, hur vi vill framstå genom kläder. Efter vidare 

undersökning har vi insett att vi inte kan ställa oss utanför skådespelssamhället då all produktion 

skapas av vårt eget begär, istället måste vi själva bidra med något som inte skapar ett motstånd 

inom oss men som också innefattar diskursen. Vi ville inte acceptera det modeindustin 

producerar utan ifrågasätta varför vi begär det den ger oss. Eftersom Debord inte intresserar sig 

av varför vi begär utan bara beskriver att det är vad som styr skådespelssamhället bjöd vi in 

Deleuze och Guattari som beskriver grunden till begäret. De beskriver begäret som en drivkraft 

till allt vi behöver och vill göra, vår vilja att leva och vi kan därför inte skilja oss själva från 

begäret. Vi måste alltså bidra med en annan produkt för begäret eftersom vi inte har något som 

konkurrerar mot det som modeindustrin producerar. Istället för att liksom exempelvis Lindex 

(http://www.lindex.com/se/underklaeder/bh/bra-volution) försöka göra någon form av mildare 

bildretuschering eller porträttera varierade kroppsformer har vi valt att ta bort den mänskliga 

kroppen helt för att vi ändå alltid kommer att exkludera någon på grund av exempelvis 

kroppsform, etnicitet eller kön. Övermänniskan exkluderar allt som är mänskligt då den 

porträtteras utan variation som en idealbild av den mänskliga kroppen. Oavsett vilken etnicitet 

övermänniskan ger sken att återge är det samma konstgjorda kropp som cirkulerar i 

modeindustrinsmaskinen vilken också varierar beroende på hur vi begär att idealkroppen ska se 

ut. Vi exkluderar också den mänskliga kroppen med vår gestaltning då vi tar bort den helt men 

till skillnad från modeindustrin som ger oss svar på hur den ska se ut ger vi istället möjligheten 

för åskådaren att föreställa sig vilken kropp hen vill. Vi kommer alltid att se en kropp när vi 

gestaltar med kläder, något vi i tidigare arbete upptäckt då vi producerat kläder utan mänskliga 

kroppar. Åskådaren kunde då utläsa kroppar, kön samt karaktärsdrag i sättet vi arrangerat 

kläderna vilket bidrog till vetskapen om hur mycket vi kan uttrycka genom kläder. Vi anser 

därför att det bör fungera att sälja kläder utan mänskliga kroppar då vi vill att det ska vara 

kläderna som står i fokus istället för kroppen för då hade vi inte behövt ha reklam som 

porträtterar övermänniskan med kroppen vi inte kan uppnå.       



22 
 

 

3.2 Becoming och bodies without organs   

För att förstå hur skådespelssamhället fungerar har vi använt oss av Deleuzes becoming-begrepp 

som förhållningssätt till dess oavbrutna skeende och tillblivelse. Vi begär övermänniskan som 

porträtteras i reklam för modeindustrin därför att det inte finns något annat alternativ och 

eftersom vi inte kan ställa oss utanför skådespelet måste vi bidra med något annat. Vår 

undersökning är ett ifrågasättande av begäret, om vi kan komma underfund med vad vi behöver 

bidra med för att leda begäret till ett alternativ till den aktuella bildbehandlingen. Becoming är ett 

begrepp för processfilosofiskt tänkande som Deleuze och Guattari använder sig av att förklara 

skeendet och tillblivelsen. Den successiva tillblivelsen alluderar till att skapa ett medvetande 

kring minoriteter som molekylära, rörliga tankemönster i förhållande till det allmänna, molära, 

orörliga majoritetsmedvetandet. Becoming som ständig tillblivelse är en princip som kan 

illustreras i det sätt på vilket atomer dras in i en samling närliggande atomer genom affinitet 

snarare än av ett organisatoriskt syfte.  Teorin handlar alltså inte om att se ett objekt som en del 

av en större massa, helhet utan fokuserar på objektet i sig och hur objektet kommunicerar med 

andra objekt eller ämne. Vilket blir ett lätt sätt att belysa minoriteter i kontrast till majoriteten, 

normen. Teorin menar att minoriteten blir något med hjälp av andra minoriteter, skapar nya 

tankar och egenskaper, en process som ger minoriteter nya möjligheter. Minoriteter beskrivs ofta 

i förhållande till majoriteter, medan becoming blir en metod för att fokusera på minoriteten som 

sin egen istället som för en förlängning av majoriteten. Denna process är en “line of 

deterritorialization”, deterritorialisering där egenskaperna hos beståndsdelen försvinner och 

ersätts av nya egenskaper, en flyktlinje från det molära tänkandet, "... becomings-molecular of all 

kinds, becomings-particles. Fibers lead us from one to the other transform one into the other as 

they pass through doors and across thresholds" (Deleuze, G & Guattari, F. A Thousand Plateaus: 

Capitalism and Schizophrenia, 1980 s.300). Deleuzes becoming-begrepp handlar alltså om att bli 

något annat genom andra element, förändra värdet hos komponenter genom att samverka med 

andra tankemönster. Minoriteter som samverkar kan förändra majoritetstänket, det molära 

tänkandet. Det handlar om att skapa förståelse ur ett inifrånperspektiv och inte om att på något 

sätt skifta skepnad. Detta för att nå ultimat förståelse.  

   Stephen D. Seely har använt sig av Deleuzes begrepp bodies without organs (D. Seely, S, 2003) 

utan att gå djupare in på begreppet som uttrycker Deleuzes syn på kroppen som en naturstridig 

materiell plats för språkliga, kulturella och sociala regelsystems interaktion. Bodies without 

organs är “desiring machines” alltså begärsmaskiner som avsagt sig fallogocentrismen som det 
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utgörande elementet för sin subjektivitet men liksom becoming-begreppet syftar inte bodies 

without organs till verkliga kroppar. 

 

“The body without organs is not the proof of an original nothingness, nor is 

it what remains of a lost totality. Above all, it is not a projection; it has 

nothing whatsoever to do with the body itself, or with an image of the body. 

It is the body without an image.” Deleuze, G. & Guattari, F. (1972) Anti-

Oedipus, s.9. 

 

Deleuze och Guattari går återigen från psykoanalysens Fallos-centrerade begärsstruktur, för de 

kroppar, begärsmaskiner filosoferna skapar konstitueras av ett flöde av begär, en kraft som är 

produktiv i sig själv och erbjuder ett annat sätt att tänka på kroppen som kontrasterar mot det 

biomedicinskt grundade begreppet organism.  Bodies without organs ställs i opposition till 

organismen och dess organisation, i opposition till den specifika funktionen av organ för att 

frigöra de deterritorialiserade flödena av begär. Deleuzes kroppar, begärsmaskiner är en bunt av 

virtuella affekter i en icke-ekologisk och icke-organiserad multiplicitet, alltså molekylär snarare 

än molär. Deleuze och Guattari menar att den verkliga kroppen har ett begränsat antal egenskaper 

men innefattar också en virtuell dimension av potentiella affekter och det är den virtuella delen 

som han kallar bodies without organs. Dessa virtuella potentialer aktiveras, aktualiseras genom 

att kooperera med andra organ, enheter, bodies without organs vilket då blir ett blivande, 

becoming. 

 

“The body without organs is not an original primordial entity that later 

projects itself into different sorts of socius,as though it were a raving 

paranoiac, the chieftain of the primitive horde, who was initially 

responsible for social organization. The social machine or socius may be 

the body of the Earth, the body of the Despot, the body of Money. It is never 

a projection, however, of the body without organs. On the contrary: the 

body without organs is the ultimate residuum of a deterritorialized socius.” 

Deleuze, G. & Guattari, F. (1972) Anti-Oidepus s.33. 

 

Deleuze och Guattari använder termen bodies without organs i en utvidgad bemärkelse för att 

hänvisa till den virtuella dimensionen av verkligheten i allmänhet vilket gör begreppet synonymt 

med Jorden. "The Earth - the Deterritorialized, the Glacial, the giant Molecule - is a body without 
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organs. This body without organs is permeated by unformed, unstable matters, by flows in all 

directions, by free intensities or nomadic singularities, by mad or transitory particles" (A 

Thousand Plateaus, s. 45). Det vill säga, vi brukar tänka på världen som att den består av relativt 

stabila enheter, organ, existenser men här menar Deleuze och Guattari att dessa organ egentligen 

består av samlingar av flöden rör sig med olika hastigheter. Berg och klippor är då exempel på 

mycket långsamma flöden, levande ting som flöden av biologiskt material genom 

utvecklingssystem, språk som informationsflöden, ord, etcetera. Detta flödande underlag är vad 

Deleuze och Guattari kallar bodies without organs i en allmän bemärkelse. Vilket vi kopplade till 

becoming-begreppet i den mening att allt är ett i ständigt tillblivande,  

 

“The body without organs is an egg: it is crisscrossed with axes and 

thresholds, with latitudes and longitudes and geodesic lines, traversed by 

gradients marking the transitions and the becomings, the destinations of the 

subject developing along these particular vectors.” Deleuze, G. & Guattari, 

F. (1972) Anti-Oidepus, s.19. 

 

Bildretuscheringen i reklam för modeindustrin producerar genom de molära elementen en 

konstgjord normalitet, övermänniskan. Becoming handlar för oss om att skapa en 

minoritetsmedvetenhet, inte härma utan bli något hierarkiskt mindre än övermänniskan. Vi kan 

dra kopplingar med hur Braidotti uttrycker sig kring becoming-woman, ett stadie alla beomings 

nödvändigtvis genomgår. Kvinnan står endast uppställd som mannens motsats i kontrast till en 

standard, han är majoritet och därför också den som definierar det tänkande subjektet. Det finns 

därför ingen möjlighet för becoming-man eftersom mannen personifierar subjektivitet, 

”masculinity is antithetical to the process of becoming, and can only be the site of deconstruction 

or critique” (Braidotti, R. (1994) ”Of bugs and women: Irigaray and Deleuze on the becoming-

woman” i Burke, Schor & Whitford (red.),  s. 115.). På samma sätt som Braidotti beskriver 

mannen som norm och majoritet så är övermänniskan normen i vårt arbete.  

   Under vår tidigare undersökning har vi gått igenom en serie av olika becomings, exempelvis 

becoming-observer som åskådare till dagens reklam, becoming-affected där vi uppmärksammade 

vad bildretuscheringen gör med oss som människor vilket var en serie becomings i sig då det 

påverkar oss på olika sätt beroende på situation samt hur hög vår egen medvetenhet har blivit, vi 

är kvinnor men måste ändå ha gått igenom becoming-woman då det inte handlar om faktiska 

kvinnor utan om kvinnor som minoritet, etcetera. Vårt arbete heter Becoming-fashion som 

handlar om att vi måste bli, skapa en förståelse för delen av modeindustrin som kläderna står för, 
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fashion as clothing, vi måste själva bli modet för begäret. Vi ska inte bli övermänniskan, det finns 

inget becoming-übermensch då det personifierar subjektivitet utan det vi vill är att förflytta fokus 

från begäret till övermännniskan till kläderna då det är dem som ska säljas. Vi har diskuterat 

kring vad övermänniskan som gestaltas i reklam för modeindustrin säljer men det konsumenten 

får är kläderna, inte den konstgjorda kropp eller livsstil som porträtteras. Braidotti menar att 

dikotomin mellan könen har grundat det västerländska tänkandet och att det viktigaste är att 

identifiera sig med kön är på grund av historiska skäl, inte på grund av biologiska. (Braidotti, R, 

1994, s.115). Vi anser att förhållandet mellan övermänniskan och den mänskliga kroppen också 

har blivit en viktig del i hur vi identifierar och representerar oss som människor. Det är ofta 

övermänniskan vi försöker att vara men då vi inte kan bli eller vara denna konstgjorda kropp 

försöker vi istället härma. Vi begär själva denna artefakt som porträtteras i reklam och 

personifierar en norm vilken gör att vi med mänskliga kroppar är utanför denna norm, vi är 

minoritet till den retuscherade kroppen. 

 

“We could not say that there is an other of man. This would fall back into a 

logic of distinct beings; we can only become other, become other than 

being, become other than man: become-woman.” Colebrook, C. (2002) 

Gilles Deleuze - En introduktion s. 140. 

 

Vi är minoritet och kan aldrig bli subjektet för begäret, övermänniskan och undersöker därför om 

det går att utveckla ett alternativ, “ett annat” att begära. Som vi tidigare nämnt kan vi inte 

kritisera, förändra det som ingår i skådespelssamhället eftersom diskursen innefattar allt. Vi 

måste därför verka inifrån, alltså bidra med ett alternativ, ett alternativ som inte grundas i 

producerandet av övermänniskan. I detta arbete har vi inte bidragit med något alternativ utan 

uppmärksammat att ett behövs.  

 

3.3 Gestaltning  

Vi har gestaltat vårt ifrågasättande av övermänniskan och kvinnans framställning i reklam för 

modeindustrin. Vi har arbetat medvetet irrationellt precis som dadaisterna som hyllade en 

anarkistisk och cynisk arbetsmetod där bland annat brottet mot de klassiska begreppen om 

skönhet stod i centrum. Detta har vi kopplat till vårt eget arbete, ställningstagandet till dagens 

modeindustri och begäret efter övermänniskan. Modeindustrin producerar en enformighet och på 

grund av avsaknaden till andra alternativ måste vi begära denna produkt. Vi tror att vi som 

konsumenter måste begära övermänniskan då den annars inte hade existerat. Detta skapar också 
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ett krav på att vilja vara övermänniskan och då den skapar ett ideal, en norm blir du som inte 

längtar efter idealet utanför. Eftersom bildretuscheringen producerar övermänniskan vilken blir 

ett ideal, en majoritet och därför gör oss alla till minoriteter. Vi anser alltså att denna minoritet i 

sin tur också skapar minoriterer genom dem som tar avstånd från att vilja vara övermänniskan. 

De som inte vill vara övermänniskan förnekar det ideal som samhället hyllar likt dadaisterna som 

förnekade det ideal samhället hyllade på 1910-talet. Dadaisterna protesterade då mot konstideal 

medan vår protest är mot bildretuscheringen i reklam för modeindustrin. Vi anser att reklam idag 

har fått större plats än vad konst då reklam är mer tillgänglig då vi exponeras för det varje dag. 

Konsten är inte det som idag formar våra ideal och vi kritiserar därför modeindustrin då det är 

dem som formar idealen. Vi ifrågasätter begäret efter övermänniskan genom vår gestaltning 

“Mein Kampf-klänning” medan vår andra gestaltning “Inburad” ifrågasätter om vi är fria att 

tänka utanför övermänniskan då vi anser att vi är inburade.         

   Adolf Hitler såg den ariska rasen som ett ideal för den ras som ansågs vara högst värderad och i 

sin bok Mein Kampf använder han sig av begreppet övermänniska, übermensch som en symbol 

för att förklara den mest överlägsna rasen. Vi har gjort en egen variant av övermänniskan med 

Nietzches (NE.se)11 och Hitlers beskrivningar i åtanke för trots likheter skiljer sig de tre 

föreställningarna åt då vi inte ser det som någon utopiskt metafor. Vi kände att det var en 

självklar koppling att använda oss av texten om Hitlers övermänniska för att ställa oss emot vår 

beskrivning av övermänniskan då boken “Mein Kampf” ofta kopplas med något negativt. 

Eftersom vi inte på något sätt stödjer övermänniskan blir det svårt att använda oss av en mänsklig 

kropp då vi inte vill retuschera för då uppstår konflikten om när den avbildade människan blir 

övermänniskan. Vi har därför valt att inte använda oss av en mänsklig kropp alls utan skapat 

klänningen på en provdocka vilket i sin tur också skapar en konflikt. Provdockan är en artefakt 

skapad efter en normativ kroppsform, för även om vi har försökt att använda oss av en så 

mänsklig kroppsform som möjligt så blir det fortfarande en efterliknelse av den normativa 

kroppen. Vi har ställt in provdockan med mindre bröst och bredare midja för att försöka gå ifrån 

det orimliga idealet men kroppen är fortfarande mindre än en normalstor vuxen kvinna. Vi har 

tidigare nämnt att vi alltid föreställer oss en kropp då det handlar om kläder alltså kommer det 

alltid finnas en kropp även om det saknas en mänsklig kropp. I den här gestaltnigen har vi inte 

fokuserat på kroppen utan på klänningen då vi anser att kläderna bör stå i centrum i reklam som 

marknadsför kläder.   

                                                
11Nietzsches övermänniska är en heroisk (inte politisk) utopisk metafor för en individ av högsta intelligens 
och själsstyrka, en elitistisk idealgestalt med egen moral som ser sig själv som ”jordens mening”.  
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   “Inburad” ifrågasätter istället vår frihet gentemot övermänniskan, om vi kan tänka utanför 

övermänniskan när det inte finns några andra alternativ. Vi anser att tanken inte är fri gällande 

övermänniskan då vi som bildretuschörer är medvetna om tillblivelsen av övermänniskan men 

ändå påverkas. Trots vetskapen om att reklam för modeindustrin porträtterar ett artificiellt ting, 

övermänniskan tolkar vi det som en riktig människa. Vi är därmed inte fria att tänka utanför och 

får istället svårt att acceptera vår mänskliga kropp i kontrast till vad som anses norm. Vi är en del 

av minoriteten då övermänniskan är majoriteten, något vi inte kan bli och eftersom vi som 

bildretuschörer tar avstånd från detta sätt att porträttera människan hamnar vi utanför majoriteten. 

Det är ett medvetet val från vår sida att ställa oss utanför detta normativa sätt att producera 

reklam inom modeindustrin på då vi tror att övermänniskan inte är det enda alternativet för att 

marknadsföra kläder. Då vi inte vill upprätthålla övermänniskan kommer det att påverka och 

begränsa våra framtida karriärval då vi är medvetna om att existerande bolag arbetar med 

producerandet av övermänniskan. Detta ger oss en övertygelse om att vi alltså måste starta ett 

eget företag eller liknande för att kunna producera inom mode utan att porträttera övermänniskan. 

Vi kommer båda att fortsätta ifrågasätta begäret i hopp om att slå oss fria från den fångenskap 

som övermänniskan försätter oss i. Fortsätter vi att med fortsatt forskning bedriva detta ämne 

kommer vi att använda oss av becoming som metod för att nå en så djup förståelse som möjligt. 
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Ordlista 

Artefakt: ett konstgjort föremål. 

 

Becoming: en metod för att försöka nå fullständig förståelse om en situation eller en identitet. 

 

Begäret: en ständigt föränderlig maskin av ett livsnödvändigt flöde som är vår drivkraft till 

överlevnad.  

 

Bodies without organs: “desiring machines”, begärande maskiner som avsagt sig 

fallogocentrismen som det utgörande elementet för sin subjektivitet. Liksom becoming-begreppet 

syftar inte bodies without organs till verkliga kroppar. 

 

Dadaism: förkortat Dada, en konstepok mellan 1916-1923. 

 

Diffraktion: ett föhållningssätt och metod vilket handlar om att se de effekter som uppstår av 

olikheter och ta ansvar för de skillnader som skapas. Fokus ligger på förståelsen om att vi gör 

skillnad och hur vi gör det, samt om det har betydelse, för vem och hur.  

 

Fenomen: en företeelse. 

  

Modeindustri: en maskin som ger oss kläder och säljer ofta en livsstil och är ständigt föränderlig 

då det är den som skapar trender inom kläder. Reklam för modeindustrin innefattas i maskinen.  

 

Övermänniska: en representation av människan som uppmanar till en idealbild vi som 

människor inte kan uppnå. 
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