
!  
Konstvetenskapliga institutionen 

KONSUMTIONSKULTUREN 
Ett porträtt i tiden 

 Författare: Annika Göth Nilsson © 
Påbyggnadskurs (C) i konstvetenskap 

Höstterminen 2019 
Handledare: Karin Wahlberg Liljeström 



ABSTRACT 

 

 

Institution/Ämne Uppsala universitet. Konstvetenskapliga institutionen, Konstvetenskap

Författare  Annika Göth Nilsson

Titel och undertitel:  
Konsumtionskulturen - ett porträtt i tiden

Engelsk titel:  
The culture of consumption - a portraiture of our time

Handledare Karin Wahlberg Liljeström

Ventileringstermin: Höstterm. (år) Vårterm. (år) Sommartermin (år)

2019

The purpose of this essay is to examine documentary photographs using art-science methods. The subject of the 
analyzes is photographer Lauren Greenfield’s project Generation Wealth, which reflects the Western consumer 
culture of our time. From a social-constructivist perspective, three photographs from this 25-year project are 
examined. These three photographs follow the theme of money and portray three different occasions that are not 
related to each other, but which are linked here as three subsequent steps in the theme. With the help of Erwin 
Panofsky's iconological interpretation model, the photographs are examined to reach a deeper meaning than 
merely documents about an event or of specific individuals. The iconological interpretation helps to put the 
photographs in a wider context which makes them symbols of our time. On the basis of the preparatory 
analyzes, connections are made with art historical works that both visually and contextually becomes keys in the 
interpretation. 

The photography of Phoebe 17 years becomes a symbol of the role of young people, especially girls, as objects 
in a consumer system. Eli Broad Dinner Party symbolizes how money controls the art market while this 
photograph also play with gender order. The photograph of Florian Homm becomes evidence of the emptiness 
that comes with the quest to constantly achieve financial success.  

The analyzes also discuss the division between documentary photography and art photography with the 
conclusion that such a division inhibits the photograph's sub-meanings. Such a division becomes a clear sign of 
social constructions and it’s need to categorize and place them in different fields. The essay discusses 
photography as a reality portrayal. This is a complex discussion which determines of the context in which the 
photograph is located. 

By simultaneously seeking an understanding of photography as a medium and by reading photography as a text, 
the photographs shows how social constructs are inherited and contribute to standards that keep people trapped 
in the culture of consumption. 

Key words: documentary photographs, art-science, Lauren Greenfield, Generation Wealth, social-constructivist, 
Erwin Panofsky, iconological interpretation, photography, consumption
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1. INLEDNING 

Studier i konstvetenskap har för mig blivit ett verktyg och ett sätt att förstå min omvärld. I en tid av 

klimatångest, flygskam, karriärsstrategier, personlig utveckling, hälsoresor och tröstkonsumtion 

känns det än viktigare att belysa problematiken bakom. Personligen intresserar jag mig för hur vår 

samtid fungerar, hur vi människor beter oss och påverkas av omvärlden runtomkring oss. Då mitt 

intresse speglas ur en konstvetenskaplig erfarenhet söker jag anledningar till att koppla samman 

dess synvinklar, metoder och historia med utforskandet av vår tidsålder. För det är just att koppla 

samman konstvetenskapliga aspekter med samhällsfrågor som intresserar mig. Genom att 

undersöka konsten kan vi kanske förstå samhället och genom att titta på samhället kan vi kanske se 

sanningar genom konsten. 

Mitt första möte med fotografen Lauren Greenfields projekt Generation Wealth var i samband med 

att dokumentärfilmen med samma namn visades på SVTplay.  Den visar bitvis skrämmande 1

sekvenser om människors strävan efter mer, samtidigt är det en fascinerande historia som till viss 

del går att identifiera sig med. Därför besökte jag även utställningen på Louisiana Museum of 

Modern Art för första gången den 6 september 2019 för att nå djupare förståelse för ämnet och 

undersöka fotografierna på närmre håll. Detta resulterade till valet av uppsatsämne nedan. 

Denna uppsats undersöker tolkandet kring dokumentära fotografier med utgångspunkt i fotografen 

Lauren Greenfields projekt Generation Wealth. Genom att porträttera extrema fall, främst i USA, 

undersöker Greenfield vår samtids konsumtionskultur. I uppsatsen behandlas tre verk med hjälp av 

en ikonologisk tolkning för att nå förståelse för vad fotografierna symboliserar och säger om 

samtiden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att förstå vad dokumentära fotografier förmedlar genom en 

konstvetenskaplig kontext och därmed kunna skapa djupare förståelse för motivet än ett skildrande 

av enskilda individers berättelse. Om varje tidsålder speglas i konsten så är fotografiet en tydlig 

vinkel på 2000-talets visuella kultur. Dessutom är det en intressant aspekt att utforska ett 

dokumentärt arbete placerat i ett samtida konstmuseum, vilket visar på att det inte behöver finnas en 

gräns mellan dokumentära fotografier och så kallad fotokonst. För vad säger fotografierna oss som 

 Lauren Greenfield, Generation Wealth, [dokumentärfilm], Evergreen Pictures, 2018, https://www.svtplay.se/video/1

23156806/besatta-av-rikedom, hämtad 2019-11-25
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betraktare? Står de för ett konstaterande av en viss kultur? Blir vi generade och distanserar oss från 

det eller känns motiven bekanta? Det är frågor som kan tänkas komma upp i ett möte med 

fotografier som i första hand är dokument av något verkligt. 

Uppsatsens syfte studeras genom frågeställningarna: 

 - Hur kan dessa verk tolkas med hjälp av en konstvetenskaplig kontext? 

 - Vad säger dessa verk oss om mänskliga beteende i vår samtidskultur? 

1.2 Avgränsningar 

Projektet Generation Wealth spänner över 25 år och rymmer en stor bredd fotografier. Inom denna 

uppsats ramar kommer fokus läggas på tre utvalda verk ur samlingen som både för tankarna till 

historiska konstverk, men som även symboliserar vår visuella tid. Då Generation Wealth består av 

flera olika tema kommer denna uppsats att avgränsas till teman där pengar spelar huvudrollen. De 

tre utvalda verken kan med fördel tas ur sitt sammanhang och stå på egna ben utan att stödjas på 

projektet Generation Wealths helhet. De kan även kopplas samman och symbolisera tre etapper av 

pengars makt över människor. Etapp ett står för ett oskyldigt och naivt förhållande, etapp två för 

överflödet och slutligen etapp tre symboliserar baksidan och fallet. Anledningen till att jag valt just 

dessa tre verk för min studie är det som filosofen, litteraturvetaren och semiotikern Roland Barthes 

kallar punctum. Med det menas detaljer i fotografiet som ”drabbar” den enskilda betraktaren, i det 

här fallet undertecknad. Det handlar om detaljer som söker uppmärksamhet och sticker ut från det 

andra i kompositionen.  Det är just dessa detaljer som enligt min upplevelse kopplats samman med 2

konsthistoriska verk. 

1.3 Materialbeskrivning 

Under hösten 2019 visas utställningen Generation Wealth av den amerikanska fotografen Lauren 

Greenfield (f. 1966) på Louisiana Museum of Modern Art i Danmark. I detta dokumentära 

fotoarbete speglar Greenfield pengar och status makt över människor. Ett ständigt aktuellt ämne och 

en intressant spegling av vår samtid. Under 25 år har Greenfield dokumenterat en 

konsumtionskultur på nära håll som delvis tar avstamp i hennes egen närmiljö då hon är uppväxt i 

Los Angeles. Greenfield belyser en amerikansk konsumtionskultur, men hon rör sig även vidare 

med sin kamera globalt för att undersöka och belysa detta ämne. Utställningen handlar inte enbart 

 Roland Barthes, Det ljusa rummet, tankar om fotografiet, (Mats Löfgren, Övers.), Stockholm: Alfabeta, 2006 (1980), 2

s. 44
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om pengar som drog, utan även beroendet av allt som har ett värde för människan så som skönhet, 

kändisskap, evig ungdom med mera. 

Utställningen består utav ett varierat bildmaterial som delas upp i olika kategorier som exempelvis 

Fast forward som speglar ungdomskulturen i Los Angeles, New aging som visar problematiken 

kring skönhetsindustrin och behovet av att föryngra sig. The legacy of Gordon Gekko anspelar på 

filmen Wall Street och som syftar till baksidorna med att spela ett högt spel i affärsvärlden. 

Utställningen visar även allt från sexuellt kapital till drömboende, jetsetliv i både Ryssland och Kina 

samt spåren efter den ekonomiska krisen på Island. Greenfield betonar själv i en intervju i 

Louisiana Magasin att bilderna inte är arrangerade utan de är verkliga, baserade på fakta.  3

1.4 Teori 

Uppsatsen grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där samhället ses som en 

konstruktion av människor i samspel. Beteendet som visas i utställningen Generation Wealth 

belyser ett ämne som inte är nytt för vår tid utan skapat genom mänskliga handlingar och 

konstruerade ideal. Sociologiforskaren Søren Barlebo Wenneberg skriver inledande i sin bok, 

Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv, hur socialkonstruktivism kan användas 

för att ifrågasätta  det som uppfattas naturligt och självklart. Med det menar Barlebo Wenneberg att 

det som oftast till ytan anses vara det naturliga och det genom vår natur formade beteendet 

egentligen är sociala konstruktioner. Barlebo Wenneberg delar in socialkonstruktivism i fyra olika 

positioner. För det första skriver han om socialkonstruktivism som ett kritiskt perspekt, vidare lyfter 

han det som en teori om det sociala för att sedan fokusera på det som en kunskapsteoretisk position 

och avsluta med att beskriva det som en ontologisk position, det vill säga läran om det som finns. 

Barlebo Wenneberg beskriver socialkonstruktivismen som en teori utifrån samhällsvetenskapen. I 

denna uppsats kommer det användas som ett kritiskt perspektiv, vilket enligt Barlebo Wenneberg 

kan vara till hjälp för att se saker i nya perspektiv där en dekonstruktion av verkligheten sker. Något 

som till viss del kan bli problematiskt då denna logik förintar sig själv som en social konstruktion. 

Därför tas även den andra positionen i beaktande, teorin om det sociala. Barlebo Wenneberg jämför 

dessa två positioner där den första dekonstruerar och den andra sedan konstruerar.  4

 Marc-Christoph Wagner, ”Generation Wealth - Fuld fart mod apokalypsen”, Louisiana Magasin, nr. 50, 2019, s. 143

 Søren Barlebo Wenneberg, Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv, (Björn Nilsson, Övers.), Malmö: 4

Liber, 2001, s. 57ff
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Fotografiet är i dag vida accepterat som en verklighetsåtergivare och som konstform. Då uppsatsen 

ämnar att undersöka hur ett dokumentärt fotografi kan analyseras med hjälp av konstvetenskapliga 

perspektiv suddas gränsen mellan dessa två perspektiv ut. Det vill säga om det nu kan hävdas att det 

finns gränser mellan dokumentärt fotografi och konstfotografi, ett påstående som i sig är en tydlig 

social konstruktion. Författaren och filosofen Susan Sontag resonerar i boken Om fotografi om 

fotografiets roll i konsten och hur det som medium påverkar människor, både som en social rit och 

som ett maktmedel. Sontag resonerar även kring verklighetsåtergivningen och normer kring vad 

som anses vara det vackra där fotografier styr tyckandet snarare än verkligheten själv, vilket leder 

till falsifiering av verkligheten. Sontag lyfter fram att vissa fotografer knyter an sina fotografier till 

verkligheten eller historiska händelser för att förstärka bildens innebörd.  5

Som stöd i bildanalyserna kring de utvalda verken används Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds 

analyser som de delar med sig av i boken Möten med bilder. I boken går de pedagogiskt igenom 

olika metoder för bildanalys ur en konst- och bildvetenskaplig kontext med stort fokus på ett 

genusperspektiv. Eriksson och Göthlund skriver att en bild ska studeras i sin kontext. Därmed 

menar de inte att en bild enbart finns i en kontext, utan bilden skapas i ett sammanhang och 

betraktas i ett annat.  Det finns alltså flera olika kontexter att ta hänsyn till i mötet med bilder. De 6

lyfter även upp begreppet perspektivmedvetenhet, det vill säga att det går att se flera olika saker i en 

bild beroende på vilket perspektiv som är utgångspunkten. Med det sagt uppmuntrar de att inte låsa 

sig fast vid en typ av bildanalysmodell, utan låta bilden avgöra vilken analys som är mest lämpad att 

utgå ifrån.  7

Fotografins roll i konsthistorien har gått från att vara ett medium för verklighetsåtergivning till att 

beredas plats i konstmuseernas finrum. Att tolka ett fotografi skiljer sig från att tolka ett måleri eller 

en skulptur. Graham Clarke, professor i fotografi och visuella studier, skriver i boken The 

photograph att ett fotografi inte bör läsas som en bild utan som en text. Clarke menar att fotografiet 

har ett eget språk och jämför det med den skrivna textens språk. För i fotografiet återfinns ett flertal 

olika kontexter att ta hänsyn till, både som skiljedomare av mening, verklighetsåtergivare och den 

förförståelse betraktaren bär med sig i mötet med bilden och till bildens subjekt. Tolkningen av 

fotografiet blir således mångtydig och öppnar upp för fler möjligheter än vad det kan tänkas 

 Susan Sontag, Om fotografi, (Boo Cassel, Övers.), Stockholm: Natur & Kultur, 2001 (1973)5

 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 146

 Eriksson & Göthlund 2004, s. 297
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visualisera vid första anblicken. Det har således en dubbel roll vilket ger den fler meningar att läsa 

av. Fotografiet är en komplex representation som både är en spegelbild av verkligheten, men skapar 

även en diskurs med sin omvärld. Clarke tar upp ett exempel om ett fotografi av ett par 

enäggstvillingar som var för sig är en spegelbild av de andra, men när fotografiet synas närmre 

urskiljs skillnaderna som tydliggör dess komplexitet som två individer som inte bara är kopior av 

varandra. Istället synliggörs skillnaderna genom uttryck, drag och detaljer vilket betonar deras olika 

identiteter och gör bilden mer komplex än vad den framstår vid första ögonkastet. Ett fotografi är 

således både en spegelbild av något och samtidigt ett ifrågasättande av den spegelbilden.  8

1.5 Metod 

För att sätta in de utvalda fotografierna från Generation Wealth i ett sammanhang sker fördjupning 

genom besök av utställningen samt studier i boken med samma namn där bildmaterialet är varvat 

med beskrivande texter. Vidare görs bildanalyser av tre utvalda verk från utställningen med hjälp av 

konsthistorikern Erwin Panofskys (1892-1968) ikonologiska tolkningsmodell för bildanalys där 

boken Möten med bilder är till stöd. Dessa fotografier diskuteras sedan utifrån sin kontext där 

resonemang kring kopplingar till konsthistorien diskuteras.  

Som tidigare nämnts i teoriavsnittet, menar Eriksson och Göthlund att då en bild eller ett fotografi 

innehåller flera olika kontexter finns det en vinning i att använda flera olika bildanalysmetoder för 

att fördjupa dess mening. Med tanke på att Clarke anser att ett fotografi ska läsas som en text på 

grund av sina mångtydiga meningar finns det därför ytterligare grund för att använda ett flertal 

analysmetoder. Som en ingång till fotografiet kommer formalanalysen, som utvecklades av 

Heinrich Wöfflin (1864-1945) och moderniserades av Rudolf Arnheim (1904-2007), användas.  9

Dess beskrivande tillvägagångssätt blir ett verktyg för att lokalisera fotografiets komposition och 

rent närma sig bilden som sådan. Denna metod kommer att fokuseras på det fotografi som agerar 

som stöd till det första analysobjektet. Vidare kommer en närläsning av de tre utvalda fotografier att 

utföras för att studera detaljer som kan vara avgörande för dess kontext för tolkningen. Här 

tillämpas Panofskys ikonografiska analys som Eriksson och Göthlund beskriver som en tredelad 

metod.  Enligt Panofsky går denna metod ut på att först fastlägga den primära eller naturliga 10

betydelsen i motivet genom en pre-ikonografisk beskrivning. Det vill säga att ge en 

 Graham Clarke, The Photograph, Oxford: Oxford University Press, 1997 s. 27ff8

 Eriksson & Göthlund 2004, s. 339

 Eriksson & Göthlund 2004, s. 4010
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förutsättningslös beskrivning av vad fotografiet visar. Vidare följer den sekundära eller den 

konventionella betydelsen genom en ikonografisk analys. Med det menas en djupare analys av det 

visuella genom att koppla ihop det med historiska händelser, berättelser eller teman. Avslutningsvis, 

för att tolka motivets inre betydelse eller innehåll, görs en ikonologisk tolkning. I slutfasen sker 

tolkningen av fotografiet med en syntetisk intuition, det vill säga en intuitiv känslighet och 

lyhördhet som sammanställer ovanstående resultat för att nå en förståelse av dess sammanhang.  11

Utifrån de utförda bildanalyserna diskuteras sedan vad dessa verk kan tänkas säga om den 

samtidskultur som de är sprungna ur och som vi lever i. Denna diskussion kan ses som ett försök till 

att sätta dem i en bredare kontext, vilket projektet Generation Wealth också syftar till. 

1.6 Tidigare forskning 

Tidigare forskning i detta specifika ämne som innefattar verk från projektet Generation Wealth har 

inte vid denna uppsats tidpunkt gått att finna. Dock finns det ett flertal olika forskningar kring 

ämnet fotografi både i en dokumentär vinkel såväl som ur ett konstperspektiv. Erika Larsson (f.

1978), forskare i visuella studier, la i sin doktorsavhandling vid Lunds universitet fram ämnet 

fotografi ur ett icke-visuellt perspektiv. I Photographic Engagements, Belonging and Affective 

Encounters in Contemporary Photography (2018), undersökte Larsson begreppet tillhörighet ur 

samtidsfotografers synvinkel med fokus på de geografiska områden Turkiet och Sverige. Genom 

detta diskuterade Larsson fram teorier kring fotografiers betydelse bortom den visuella 

representationen där kopplingar kring kulturella handlingar, politiska händelser och materiella 

aspekter står i centrum. Larsson inleder sin undersökning med konstnärer och fotografer som 

hämtar sitt material från arkiv där ärvda trauman spelar stor roll. Vidare undersöker Larsson 

tillhörigheten i fotografier med politiska tillhörighet där undersökningen sker främst kring subjektet 

snarare än det visualiserade.  Larssons avhandlingen syftar till att utveckla teorier kring hur ett 12

närmande av fotografier kan ske snarare än bildanalyser kring de utvalda verken. 

 Erwin Panofsky, Studies in iconology, New York: Harper Torchbooks, 1967 (1939), s.5ff 11

Peter Cornell, ” Ikonologi”, Bildanalys, Stockholm: Gidlunds, 1999 (1985), s. 175ff
 Erika Larsson, Photographic Engagements, Belonging and Affective Encounters in Contemporary Photography, Diss. 12

Lund, Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, 2018
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2 BAKGRUND 

För att kunna utföra en analys på de utvalda verken behöver dessa sättas i en kontext. Både i 

förhållande till fotografen som tagit bilderna och det sammanhang de visas upp, men även att 

undersöka fotografiets roll och hur det kan närmas gällande hur tolkningen kan utföras. Detta då 

målning och fotografi tolkas utifrån olika vinklar. För det är genom fotografens perspektiv som 

fotografiet tas och med det förmedlas fotografens vision. Samtidigt förmedlas denna vision i en 

annan kontext, i detta fall en utställning, och betraktaren möter fotografierna utifrån sina 

erfarenheter. 

2.1 Fotografen Lauren Greenfield 

Fotografen Lauren Greenfield växte upp som tonåring i Los Angeles under 1980-talet med den ena 

foten i medelklassen och den andra i en skolvärld kantad av materialistisk rikedom där 

skolkamraterna var barn av bland annat underhållningsbranschens överflöd. Greenfields 

professionella yrkesbana, efter studier vid Harvard University, började med ett reportage i 

samarbete med hennes mamma, psykologen och professorn Patricia Marks Greenfield, för National 

Geographics räkning. Där undersökte de mayafolkets kultur i Mexico. Vidare insåg Greenfield att 

hon ville skildra en kultur närmre sin egen och började undersöka 1990-talets ungdomskultur i Los 

Angeles. Inom dessa ramar kunde Greenfield hitta en personlig utgångspunkt och relatera till ämnet 

på ett sätt som kändes mer tillgängligt än mayafolkets kultur där bland annat språket blev ett hinder. 

 Det kan tänkas även vara ett sätt att som ung vuxen bearbeta sin tonårstid och de upplevelser som 13

format och hämmat Greenfield personligen. Detta första projekt samlades under namnet Fast 

Forward och skildrar ungdomskulturen i det välbärgade Los Angeles under åren 1992-96 och 

resulterade både i en bok och en utställning. Fast Forward blev startskottet för Greenfields forsatta 

undersökning av den ”amerikanska drömmens” baksidor som kantas av strävan efter mer vad gäller 

materiell tillgång. 

Med en journalistbakgrund och ett antropologiskt synsätt har Greenfields fotografier alltid ett 

narrativ och en berättelse som vill fram. Greenfield ser sig själv i första hand som en 

dokumentärfotograf, men som spiller över i konstkategorin på grund av att betoningen ligger i att 

det är berättelserna bakom som fördjupar bilderna. 

 Lauren Greenfield, Generation wealth, New York: Phaidon Press Limited, 2017, s.12ff13
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2.2 Generation wealth 

Generation Wealth är ett samlingsprojekt över Greenfields arbete som spänner över 25 år. Med de 

samlade projekten i backspegeln började Greenfield koppla samman och se gemensamma drag i de 

teman hon undersöker, vilket skapat en röd tråd i arbete. Detta resulterade i en fotobok, en 

utställning och en dokumentärfilm under samma namn. Generation Wealth har ställts ut på ett flertal 

platser runt om i världen och har under 2019 landat på Louisiana Museum of Modern Art i 

Humlebæk norr om Köpenhamn. Generation Wealth handlar om beroende till allt, så som pengar, 

skönhet, sexuellt kapital, kändisskap och så vidare och speglar en visuell kultur som är typiskt för 

samtiden där förbrukningskulturen har ett starkt grepp om mänskligheten. Utställningen fokuserar 

inte på de rika utan snarare på strävan efter en status oavsett det är ekonomisk kapital, skönhet eller 

kändisskap. I utställningen möts betraktaren av ett rikt bildmaterial uppdelat i olika tema som till 

viss del hänger ihop och lotsar en vidare för att tydliggöra den röda tråden. Bilderna är 

ackompanjerade av både kortare och längre bildtexter som förklarar bildens sammanhang eller 

lyfter fram den porträtterade person som visualiserats. På så vis bidrar texterna till en djupare 

kontext för fotografiet. I vissa tema förstärks berättelserna ytterligare med dokumentärfilmer som 

Greenfield själv producerat. 

Inom dess ramar samsas ett flertal av Greenfields dokumentära projekt med start vid Fast Forward, 

det första projekt som gjordes under 1990-talet. Vidare vänder Greenfield sin kamera mot 

shoppingbegär i I Shop Therefore I Am och speglar ett ”klassöverskridande” beroende som bygger 

på tron om att konsumtionen och materialismen styr värdet av ens identitet. I ämnet skapade 

Greenfield dokumentären Kids + money som skildrar barn och tonåringars syn på pengar, både de 

som har det gott ställt och får allt de pekar på, men även de barn vars föräldrar kämpar för att få 

ihop vardagen.   14

Greenfield gör även nedslag i flickors och kvinnors drömmar om att bli prinsessor, om det så är på 

bal, bröllop eller Disneyland. Detta skildrade Greenfield i boken Girl Culture (2002). Greenfield 

synliggör vilken industri denna dröm skapar i form av ”måsten” kring rätt klänningar, 

skönhetstävlingar för barn och kosmetika för att uppnå ideal. Det handlar även om de baksidor och 

följder dessa ideal kan få genom kroppshets och kroppshat som skildrats i dokumentären Thin 

(2006), som tar sin utgångspunkt i en behandlingsklinik för patienter med anorexia.  Kroppshetsen 15

 Greenfield 2017, s. 5814

 Greenfield 2017, s. 9815
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kan vidare kopplas samman med det sexuella kapitalet, ett ämne Greenfield också undersöker. Här 

riktar Greenfield kameran mot porrindustrin och objektifiering av kvinnokroppen.  Ett ämne som 16

förvisso inte är nytt i konsthistorien, men här problematiserar Greenfield kring hur den kvinnliga 

kroppen blivit till en kommersiell produkt och synliggör berättelserna bakom de objektifierade 

kropparna. 

Objektifiering kring kroppar sker även under temat New Aging där strävan efter att stanna åldrandet 

och uppnå kroppsliga drömideal lyfts fram. Detta visualiseras genom bilder och berättelser från 

människor som utfört plastikoperationer medan andra på olika sätt försöker stanna av åldrandet 

genom medicinering, mediterande och fysiska aktiviteter. Ämnet speglar även kampen mot den 

biologiska klockan för framförallt kvinnor i karriären och äldre människors förhållande till sex.  17

Kändiskulturen, The Cult of Celebrity, skulle kunna sammanfatta ovanstående temans problematik. 

Hur samhället matas av bilder från en kändiskultur som få förunnat kan ta del av, men människor 

ändå jämför sig med och ser som sina närmsta sociala kontakter. Jämförandet med kändiskulturen 

har blivit det nya jämförandet med vad grannen har och inte har.  Som fotograf har Greenfield 18

nära tillgång till denna kultur och skildrar den med kritisk blick. Som stöd för ifrågasättandet av den 

vänder hon sig till journalisten och författaren Chris Hedges, som även han porträtteras i ett 

fotografi med tillhörande bildtext. Enligt Hedges är kändisskapet den nya religionen, en narcissism 

som driver dessa kända människor mot tron om en odödlighet och en gudomlighet.  19

Greenfield visar även upp den rikedom som 1 procent av världens befolkning står för. Hur de lägger 

ofantliga summor på väskor, biljetter till välgörenhetsgalor, färgar pälsen på sina husdjur och hur de 

omger sig med både människor och materiella ting som berikar denna image. I kontrast till detta 

visar även Greenfield upp Old Money, ett projekt som Greenfield påbörjade under sina studietider 

då hon återvände till Paris där hon spenderat ett utbytesår under tonåren och var inneboende hos en 

aristokratisk familj som ärvt titlar, men som levde ett vanligt liv med arbete. Vidare har Greenfield 

speglat dessa ärvda titlar, men där kostnaderna för att upprätthålla arvet är så stort att de varit 

tvungna att avveckla egendomar eller att utföra inkomstbringande arbete utöver de ärvda 

tillgångarna.   20

 Greenfield 2017, s.13016

 Greenfield 2017, s.17817

 Greenfield 2017, s. 15618

 Greenfield 2017, s. 17619

 Greenfield 2017, s. 24820
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Ett annat ämne som speglar denna tid är temat Dream Home. Vi matas av olika medier med bilder 

på drömhem som speglar de boendes personlighet och stil. Ofta är det den perfekta materiella ytan 

som triggar våra sinnen till att ta för givet att det är möjligt att omge sig av stora palats med en 

perfekt inredning som fyller alla ens behov. Greenfield har fotograferat en rad stora privata ”palats” 

med överdådig inredning, stora hemmagym, pooler och säkerhetssystem. Denna typ av hem isolerar 

sig från omvärlden och skiljer sig från ett sätt att bo som tidigare byggde på sociala nät i form av 

närhet till familj eller grannar. Dessa hem symboliserar snarare en tydlig bild av de boendes 

ekonomiska status.  I motsats till dessa hem möter Greenfield miljöaktivisten Annie Leonard som 21

bor i ett community i California, där de boende har varsina hus, men delar trädgård och mycket 

andra materiella ting. Leonard lyfter i sin berättelse fram vikten av att känna sig rik genom andra 

vägar än en livsstil som bygger på konsumtion.  22

I dokumentärfilmen, The Queen of Versailles, följer Greenfield paret Jackie och David Siegel som 

lever ett liv i överflöd och är på väg att bygga Amerikas största privathus med inspiration av slottet 

Versailles. Dokumentären och bildserien följer deras liv som skakas om efter att David Siegels 

företag, som säljer andelslägenheter för semesterfirare, drabbades av att bostadsbubblan spricker. 

Greenfield skildrar hur detta påverkar familjen och företaget ekonomiskt vilket bidrar till att 

byggnationen stannar av.  Detta sker till följd av den ekonomiska kraschen 2008 som spred sig 23

över världen, ett ämne som även det stått i fokus för Greenfields kameralins. 

Under kraschen speglar Greenfield baksidan av konsumtionen, hög belåning och de effekter det ger 

när den ekonomiska bubblan spricker. I The Fall finns bilder och berättelser som visar en 

ekonomisk misär i såväl Amerika som Europa, men även hur människor som trott att de skulle leva 

ett drömliv i överflöd i Dubai behöver fly för att inte hamna i fängelse på grund av att de blivit av 

med jobben och inte har möjlighet att betala sina räkningar.  Som motvikt till dessa tragiska 24

berättelser lyfter Greenfield upp Island som ett gott exempel på hur den ekonomiska kraschen ledde 

Island tillbaka till sina rötter och hur befolkningen fick leta nya kreativa vägar att få nationen på 

fötter igen.  25

 Greenfield 2017, s. 26421

 Greenfield 2017, s. 29022

 Greenfield 2017, s. 29423

 Greenfield 2017, s. 324ff24

 Greenfield 2017, s. 35925
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Genomgående är en av de främsta anledningarna pengar och konsumtion som styr livet för de 

skildrade subjekten, både innehavet av pengar såväl som avsaknaden av pengar. En nyckelspelare i 

denna problematik är finansvärlden med sitt höga spel. I spåren av börshajen Gordon Gekko, 

huvudkaraktären i filmen Wall street, porträtterar Greenfield konsekvenserna av detta pengaspel där 

bedrägerier ofta är ett girigt verktyg till större ekonomisk rikedom. I temat The Legacy of Gordon 

Gekko möter Greenfield företagare, börsmäklare och anhöriga som drabbats när dessa hamnat i 

fängelse eller är efterlysta av FBI på grund av sina ekonomiska brott.  26

Greenfield lägger stort fokus på USA och den amerikanska drömmen som gått överstyr, men menar 

att detta beteende exporterats ut i världen vilket hon bekräftar genom sina nedslag både i Ryssland 

och i Kina. Gemensamt för dessa geografiska platser är att det byggs upp nya rikemansdynastier där 

luxuösa hem och livsstilar står i kontrast till den fattigdom som tidigare förknippats med länderna 

och som även finns kvar.   27

Greenfield beskriver Generation Wealth som att dessa fotografier är ett bevis på förändringen i vår 

kultur. Greenfield lyfter upp att vi är påväg mot en ohållbar väg både gällande miljö, sociala 

relationer, men även själsligt som kommer förgöra oss. Greenfields förhoppning med utställningen 

är att vi som betraktare ska få ett uppvaknande för att återvända till det viktiga i livet, att hitta 

meningen och återta en moralisk kompass.  28

 Greenfield 2017, s. 37626

 Greenfield 2017, s. 40627

 Louisiana Museum of Modern Art, Lauren Greenfield: full speed towards the apocalypse [video], Louisiana Channel, 28

2019, https://channel.louisiana.dk/video/lauren-greenfield-full-speed-towards-the-apocalypse,  hämtad 2019-11-21
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3 BILDANALYS 

I följande kapitel utförs bildanalyser på i huvudsak tre av Greenfields fotograferade verk; Phoebe 

17 år, Eli Broad Dinner Party och slutligen finansmannen Florian Homm. Dessa tre verk 

symboliserar tre etapper av pengars makt över människor i olika stadier i livet. Phoebe 17 år, 

symboliserar etapp ett som står för ett oskyldigt och naivt förhållande till pengar. Eli Broad Dinner 

Party visar, genom etapp två, en värld när människan står på toppen av den ekonomiska rikedomen 

där fina middagar för utvalda gäster i exklusiva hem är vardagsmat. Fotografiet på Florian Homm 

symboliserar etapp tre, en berättelse om hur ett högt ekonomiskt spel kan få ödesdigra 

konsekvenser. 

3.1 Phoebe 

I ett av de första projekten, Fast Forward, speglar Greenfield ungdomskulturen i Los Angeles. Som 

tidigare nämnts tar det sin grund i Greenfields uppväxtområden där hon möter barn och ungdomar 

som bär på arvet av Hollywoods framgång, där pengar är en styrande faktor. Ett av dessa barn, som 

Greenfield mötte första gången 1994, är Phoebe, som då var tre år (bild 1 i bildbilaga). Fotografiet 

som togs då visar en uttråkad treåring liggandes på en soffa på skoavdelningen på varuhuset 

Barneys i Beverly Hills. Genom att undersöka detta första fotografi av Phoebe, med formalanalys 

som metod, skapar det stöd för och en bakgrund till det fotografi som står i fokus för analysen. Här 

handlar det om att positionera fotografiet med hjälp av en beskrivande analys. 

Treåringen Phoebe är klädd i en rosa ballerinadräkt med vit tillhörande tyllkjol. Hennes 

kopparfärgade hår går väl ihop med soffans guldbruna färg och övriga delar av inredningen. Både 

soffan och podiet bakom, som skyltar skor, går diagonalt genom bilden. Linjen mellan dessa två 

möbler delar av bilden på mitten och skapar en balansakt mellan skodelen och den del där barnet, 

Phoebe, ligger. I bakgrunden tronar skorna upp sig likt skulpturer på ett konstmuseum och i 

förgrunden ligger Phoebe med armarna omslutande kring huvudet. En ställning som skulle kunna 

tolkas som ett desperat sätt att hålla sig kvar i bilden då kroppen sakta glider ur bild eftersom den är 

beskuren så att fötterna hamnar utanför bilden. Detta är troligtvis en ögonblicksbild med tanke på 

utmaningen i att få en trött treåring att följa instruktioner, men arkiveringen av denna specifika 

stund skapar uttrycket som består och ger fotografiet en position som i sin berättande kontext 

ifrågasätter barnets position i förhållande till förälderns behov. 
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Genom att förhålla sig till barnets namn förhåller vi som betraktare oss till fotografiets subjekt. 

Fotografiet får en vidare betydelse än ”bara” en bild på ett barn i en lyxbutik. På så vis tränger vi 

oss in i hennes upplevelse, hennes känsloliv. Sontag menar att fotografens roll är att observera för 

att sedan kunna förmedla kunskap. Det vill säga att inte lägga sig i subjektets liv.  Även om det är 29

så, så triggar denna kunskap igång de upplevelser betraktaren bär på som kan associeras till 

liknande tillfälle. Om det så är paniken som uppstår när man ser en treåring utan uppsyn i en 

lyxbutik, känslan av att ha med ett trött barn vid handling eller kopplingar till ensamheten hos ett 

barn som inte känner sig sedd. Här är det viktigt att inte ge en dömande tanke åt föräldrarna, utan  

endast konstatera vad som kan tänkas associeras med den tagna bilden. 

Som huvudfokus i denna del av analysen är ett fotografi taget 14 år senare på Phoebe 17 år (bild 2 i 

bildbilaga). Denna analys ämnar att gå djupare än föregående fotografi och därför tillämpas här 

Panofskys tredelade tolkningsschema med pre-ikonografisk beskrivning, ikonografisk analys och 

slutligen ikonologisk tolkning.  Vid fotograferingstillfället har Phoebe fyllt 17 år och är på väg att 30

börja college. Greenfield möter åter Phoebe och inkluderar henne i filmen Kids + money där 

Phoebe berättar om hur hon lever med barnflickor och hemhjälp. Vidare beskriver Phoebe kostnader 

kring hur det är att vara tonåring, vad det innebär ekonomiskt att gå på en skolbal. I bakgrunden 

sitter hennes vän som inte har samma ekonomiska förutsättningar och självmant väljer att avstå från 

balen på grund av att hon inte vill belasta sin ensamstående mamma med de kostnaderna. I 

förgrunden syns Phoebes ansiktsuttryck ändras från neutralt till ett fullt med skuldkänslor. Kanske 

för att hon inser problematiken med pengar. Något som är så självklart och naturligt för henne är 

inte normen ens för hennes vän.  Fotografiet på Phoebe liggandes i sin säng på sitt rum är 31

troligtvis tagen i samband med filmen. 

Fotografiet som är i fokus för denna analys visar ett rum med en dominans av blå, turkosa och 

gröna toner. Rummet är möblerat som ett sovrum. Bakgrunden består bland annat av en öppen 

garderob med kläder hängande lite slarvigt, men som motpol ligger det vikta tröjor i mitten. 

Framför och nedanför garderoben kan klädhögar urskiljas. Vid klädhögarna går det även att urskilja 

en svart papperspåse. Till vänster om papperspåsen står en golvfläkt som blockerar vägen både mot 

dörren som leder ut från rummet och dörren som leder ut till något som kan antas vara ett badrum. 

 Sontag 2001, s. 5229

 Panofsky 1967, s.1430

 Lauren Greenfield, Kids + money, [dokumentärfilm], Evergreen Pictures, 2008, visas under utställningen på 31

Louisiana Museum of Modern Art, 2019-10-22
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Vidare på fotografiets vänstra sida står en fotpall med en orange mönstrad filt prydligt vikt på 

toppen. Den ljusa fotpallens gröna mönster följer som en röd tråd genom inredningen och hör ihop 

med både fåtöljen, sänggavel och vad som kan tänkas vara en gardin. Denna gardin är nerrullad och 

täcker fönstret helt. I fotografiets förgrund ligger en tonårstjej i en obäddad säng, ovanpå täcket. 

Som sällskap i sängen har hon två stora mjukisdjur och framför henne ligger en mobiltelefon och en 

grön plånbok. Tjejen själv är klädd i en blå skir klänning med blomsterliknande applikationer 

upptill. Klänningen slutar vid mitten av låren och resten av benen är bara. Tjejen bär två armband 

på vänster arm och har det mörka kopparfärgade och långa håret utsläppt, böljandes över axlar och 

armar. Hon ligger horisontalt i bilden med armarna placerade runt huvudet och benen böjda snett 

bakåt i bilden. 

Då rummet kan anses vara ostädat ger fotografiet intrycket av att vara rörigt, det är många element 

och linjer som konkurrerar om uppmärksamheten i bakgrunden. Klädhögar som visar ett misslyckat 

försök till packning eller ett tecken på slarvighet samsas med papperspåsar från bland annat en 

butikskedja vid namn Sephora. För att återkoppla till fotografiets ursprungskontext så är det taget i 

samband med ett projekt som porträtterar ungas förhållande till pengar. Rummet i sig förmedlar ett 

överflöd av saker och ur västerländska ögon sett kan det antas att det speglar ett typsikt tonårsrum. 

Processen att gå från barndom till vuxen förstärks genom att en ”mogen” inredning samsas med 

mjukisdjur. Tjejen i bilden kan identifieras som Phoebe med hjälp av tillhörande bildtext. De två 

fotografierna på Phoebe, som treåring och som sjuttonåring, är placerade tillsammans, både i boken 

och på utställningen. Det kan tänkas vara så att den senare bilden är en sorts återskapande av den 

första bilden för att föra samman dem till en helhet. Även i det senare fotografiet lyfter Phoebe 

armarna längs huvudet, men ligger nonchalant på sin säng i ett stökigt tonårsrum till skillnad från 

det tidigare fotografiet då hon befinner sig i en mer avskalad och opersonlig miljö. Till skillnad från 

den första bilden där Phoebe ligger vertikalt i bilden, ligger hon här horisontalt och paralleller kan 

göras med avbilder av en liggande Venus som genom konsthistorien tolkats av bland annat 1500-

talskonstnären Tizian i hans verk Venus från Urbino (1538) (bild 3 i bildbilaga). På ett sätt en 

problematisk tolkning som till en början utgår ifrån en treårings perspektiv och som förs vidare till 

en tonårstjej. För här snuddas gränsen till Phoebe, den unga kvinnan, som ett objekt. Samtidigt tas i 

beaktande att det är en kvinnlig fotograf med en samtidskultur i fokus som tagit bilden och därmed 

blir det ett ifrågasättande av den traditionella bilden som visualiserats genom tiderna.  
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Konstprofessor Shearer West lyfter vikten av att ta hänsyn till både konstnärens, i det här fallet 

fotografens, och den avporträtterades kön vid en porträttering ur ett historiskt perspektiv.  Något 32

som enligt min mening kan påverka motivet även i vår samtid. Greenfield betonar själv i en intervju 

att även om hennes intentioner inte var feministiska först när hon började sitt fotografiska 

undersökningsarbete så har hon under årens lopp antagit en feministisk position. Detta med 

anledning av de projekt hon undersökt där kvinnans roll som konsumtionsobjekt och 

konsumtionsmålgrupp undersökts.  Hade det varit en manlig fotograf som tagit bilden hade vi som 33

betraktare kanske upplevt fotografiet som sexuellt. För helt plötsligt vänds blicken tillbaka enligt de 

sociala konstruktioner som människan arbetat fram genom historien, där det är mannen som har 

övertaget om kvinnan. Det gör de troligtvis för att de är så djupt förankrade i vår kulturella historia. 

Samtidigt menar genusforskare Leena-Maija Rossi att det inte bara påverkas av det biologiska könet 

på fotografen, utan att det handlar om konventioner kring framställning av sexualitet lika mycket 

som betraktarens kön och vilken uppfattning kring ämnet betraktaren bär med sig i mötet med 

verket.  På så vis kan tolkningen bli dubbeltydig om den kopplas tillbaka till en Venusskildring. 34

Parallellen till ett historiskt verk bekräftar även Sontags resonemang kring hur fotografer gärna 

knyter an till historiska händelser för att ge fotografiet en större tyngd och effekt.  Utan att 35

egentligen veta Greenfields intention med denna komposition, eftersom den inte är uttalad i den 

tillhörande bildtexten, ges betraktaren här fri möjlighet att diskutera kopplingen med den 

konstvetenskapliga historieskildringen. Kan det vara så att Phoebe är väl medveten om vad en 

liggande ställning likt denna signalerat genom konsthistorien? Phoebe blickar rakt in i kameran med 

en neutral min som speglar ett allvar. På ett sätt blir den neutrala blicken en provokation gentemot 

betraktaren och en medvetenhet av subjektet, det vill säga Phoebe. Till skillnad från tidigare i 

konsthistorien då kvinnor avbildats liknande som objekt, något att se på, blickar Phoebe här istället 

tillbaka på betraktaren. För att knyta an till Clarkes tes om att ett fotografi bör läsas som text, 

behöver vi här som tolkare läsa mellan raderna i vad bilden rent visuellt förmedlar. Detta för att 

komma åt dess kontext och de sociala konstruktioner som formar rollen som tonårstjej i vår 

samtidskultur. 

 Shearer West, Portraiture, Oxford: Oxford university, 2004, s. 14532

 Louisiana Museum of Modern Art, Lauren Greenfield: full speed towards the apocalypse, [video]33

 Leena-Maija Rossi, ”Att re-turnera blicken”, (Sven-Erik Torhell, Övers.), Konst, kön och blick, Lindberg, Anna-Lena 34

(red.), Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 213
 Sontag 2001, s. 11635
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Detta kan såklart vara en efterkonstruktion, men för att förstå detta specifika fotografiets roll i 

samtiden behöver de sociala lagren skalas av och diskuteras. Ingenting med den liggande positionen 

är en naturlig sovställning. Phoebe har inte någon apatisk blick utan en aktiv sådan, kanske till följd 

av den obekväma liggställningen. Frågan är om det är ett fotografi som är riggat, det vill säga på 

förhand bestämt hur det ska se ut. Här ifrågasätter jag Greenfields påstående om att bilderna hon tar 

inte är konstruerade, men samtidigt påstår jag inte att hon gör fel genom att förstärka uttrycket med 

historiska kopplingar och på så vis underförstått diskutera den unga kvinnans roll i samhället. För 

här kommer diskussionen om ett fotografis verklighetsskildring fram. Genom att fotografera Phoebe 

där hon aktivt är medveten om att fotografiet tas blir hon medaktör till att spela en roll som 

fotografen regisserar med hjälp av sin kamera. Detta förstärker påståendet om att det inte finns 

någon naturlig uppdelning mellan dokumentärt fotografi och konstfotografi. Konstprofessorn Steve 

Edwards lyfter fram problematiken med att skilja på dokumentation och konstfotografi där 

dokumentära fotografier ofta ses som något som ansetts vara neutrala medan konstfotografier står 

för en aktiv handling där intention, estetisk effekt, subjektivt uttryck och andlig uppbyggelse är 

centrala delar.  Detta kan ses som problematiskt då Greenfield utgör sig för att vara en 36

dokumentärfotograf, men som har konstfotografiets intentioner genom att lyfta fram en berättelse 

och visualisera en frågeställning. Att dela in fotografiet i en sådan snäv uppdelning hämmar därmed 

fotografiets uttryck och funktion som informationsbärare. Edwards poängterar att dessa två 

områdena är sammanlänkad och beroende av varandra.  37

Vad förmedlar då fotografiet till oss som betraktare? En spontan tanke kan ju vara att lyckan inte 

kopplas ihop med överflödet av saker eftersom Phoebes ansiktsuttryck inte förmedlar glädje, utan 

snarare likgiltighet. Fotografiet förmedlar en sorts trasighet genom överflödet, vilket förstärks 

genom den liggande positionen som ärvts av kvinnor långt tillbaka i konsthistorien. Till skillnad 

från tidigare, då den kopplats till nakenhet och till viss del sexuell åtrå samt offer för den manliga 

blicken, blir den här en symbol för en naiv omedvetenhet kring ärvda sociala mönster. För som 

Greenfield uttrycker det i filmen Generation Wealth så lär sig flickor tidigt att deras kroppar har ett 

värde.  Kroppen i fotografiet symboliserar därmed unga tjejers roll som objekt och offer i ett 38

samhälle som styrs av pengar och konsumtion. En kropp som enligt de normerna måste 

upprätthållas av rätt sorts kläder, träning och dieter, kosmetik och vidare kirurgiska eller kemiska 

 Steve Edwards, Fotografi - en introduktion, (Carina Ode, Övers.), Stockholm: Raster, 2007 (2006), s. 2936

 Edwards 2007, s. 3137

 Greenfield, Generation Wealth, [dokumentärfilm]38
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ingrepp. Även om det kan uppfattas som att Phoebe blickar tillbaka på betraktaren med en 

självsäker blick och medvetet väljer att upprätthålla de konsumtionsmönster som hon följer så är 

hon ett omedvetet offer för de normer och förväntningar som finns i det sammanhang som hon 

befinner sig i. För henne ter det sig naturligt, men precis som Barlebo Wenneberg skriver, är det en 

komplex social påverkan som styr hennes sätt att handla. Dessa sociala konstruktioner kan vara 

svåra att se.  39

3.2 Eli Broad Dinner Party 

Som analysobjekt nummer två väljs ett verk ur serien Eli Broad Dinner Party (2009). Detta verk är 

taget under en middag hos miljardären, fastighetsutvecklaren, filantropen och konstsamlaren Eli 

Broad som bor i Beverly Hills, Los Angeles (bild 4 i bildbilaga).  Även i denna analys tillämpas 40

Panofskys tredelade tolkningsschema. Detta fotografi har Greenfield presenterat under rubriken 

Lifestyles of the Rich and Famous i boken Generation Wealth. Ämnet speglar en livsstil som är få 

förunnat, men som samtidigt blivit en strävan för många. Det blir som en klubb för inbördes 

beundran där medlemsavgiften hålls hög på grund av de exklusiva vanorna, vilket distanserar och 

håller den stora massan på avstånd.  41

Fotografiet är fullt av människor som sitter längs ett långbord som är dukat med glas, bestick och 

lila dekorationer. Glasen är fyllda med en variation av både röd och vit dryck, vilket skulle kunna 

betyda att en middag är i full gång och de sittande gästerna väntar in tallrikar med mat till borden. 

Längs långsidorna av bordet sitter det människor som alla ser ut att vara fullt upptagna med samtal. 

Bakom de sittande människorna står det svartklädda människor som kan tänkas vara 

serveringspersonal, vilket bekräftar att en serveringen håller på att ske. Långbordet löper rakt 

igenom fotografiet i centrum av bilden och för blicken mot ett konstverk som visar ett porträtt av ett 

ansikte som framställts i svartvitt med en brunaktig ton. Ansiktet visas snett framifrån och blicken 

riktas rakt genom långbordet och ut ur bilden. Bilden är placerad centralt i fotografiets övre kant 

och vid båda sidorna är den upplysta väggytan vit. På den vänstra väggen, bakom de sittande 

gästerna, skymtas ytterligare en tavla och på fotografiets högra sida syns några huvud sticka upp 

vilket kan antas vara fler gäster som sitter vid ytterligare ett liknande långbord. Detta kan bekräftas 

genom de nummerskyltar som är placerade på bordet, som ett tecken för bordsplacering. Det 
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skymtas ytterligare en siffra bakom de uppstickande huvudena på högerkanten. Fotografiet består 

av raka linjer som bryts av med människornas organiska former. 

Detta verk bekräftar Greenfields position som en dokumentär eller snarare journalistisk fotograf då 

det är ett dokument över ett verkligt event som ägt rum. Det består av en samling människor som 

samlas under en uttalad gemenskap. Även om detta verk inte anses vara ett grupporträtt i traditionell 

mening så kan paralleller ändå dras. West menar att hänsyn till verkets kontext är en nyckel till att 

förstå ett grupporträtt, att det handlar om att lyfta fram den gemensamma identiteten bland dem som 

berörs.  Genom att utforska fotografiet som ett grupporträtt kan vi som betraktare hitta nycklar och 42

ingångar till tolkning av fotografiets betydelse. Det är en traditionell västerländsk festsittning med 

varannan kvinna och varannan man sittandes vid bordet där intensiva diskussioner pågår mellan de 

olika deltagarna. Detta visas med aktiva gester, blickar riktade konversatörerna emellan och munnar 

formade av konversation. Vissa lutar sig över bordet medan andra vänder sig mot sin bordsgranne 

bredvid. De kan tolkas som en homogen grupp då det finns gemensamma drag i klädstilen där 

männen bär kavaj, skjorta och i vissa fall slips och kvinnorna bär överlag svarta kläder. Det går 

även att skymta något grått klädesplagg. Det är ingen fest för visuella excentriker, det vill säga 

personer som klär sig utmärkande och vågat, utan här ser det ut att vara viktigt att passa in. Själva 

sittningen i sig befäster västerländska traditioner kring sociala sammanhang, en sittning som tas för 

given vid middagssammanhang. Det i sig är en konstruktion som sällan ifrågasätts. Även om inte 

Greenfield styr över den direkta kompositionen här, utan enbart fångar och beskär det som är 

intressant för hennes intentioner, så belyser hon normer över det sociala samspelet. 

Precis som Eriksson och Göthlund skriver att en bild bör tolkas utifrån sin kontext menar Clarke att 

ett fotografi  är beroende av sin kontext för att få mening både som bild och som objekt. För att läsa 

en bild bör alltså de historiska, kulturella, sociala eller de tekniska kontexterna tas i beaktande.  43

Även fotografens kontext är en viktig nyckelspelare att ta hänsyn till i tolkandet. Det är fotografen 

med sin aktiva handling som blir en skiljedomare mellan mening och som skapar fotografiets 

betydelse. Fotografens intentioner och utgångspunkter spelar därmed stor roll i fotografiets 

tillkomst.  Greenfield har fångat ett tillfälle som uppstått spontant, men som samtidigt laddas med 44

innebörder utöver det specifika tillfället, det vill säga att dokumentera en fest som pågår. Detta 
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speglas genom att fotografiet för tankarna till Leonardo da Vincis Nattvarden (ca 1495-1498), där 

middagen vid långbordet symboliserar den sista måltiden och porträttbilden i centrum blir en helig 

ikon och en Jesusfigur (bild 5 i bildbilaga).  

Porträttet som är skapat av den amerikanska fotorealisten Chuck Close (f. 1940) visar konstnären 

Cindy Shermans (f. 1954) ansikte, enligt informationen som tillhörande bildtext till fotografiet 

berättar. Blicken riktas rakt genom långbordet och mot betraktaren av fotografiet. Bilden på 

Sherman utstrålar ett lugn genom det annars så aktiva fotografiet. Hennes blick kan tolkas som både 

hemlighetsfull, besviken och allvarlig. Det är en blick att ta på allvar och som kommunicerar ut till 

oss som betraktare. Att det är just Shermans porträtt som är i fokus för kameran skapar spänning i 

fotografiet då Sherman själv framställer sig i olika roller i sin egen konst. I denna bild visas hon 

som sig själv, eller? Det är just den vinklingen som blir intressant i sammanhanget för här går hon 

omedvetet in och spelar huvudrollen i ett sammanhang som hon egentligen är statist i eller snarare 

en interiör i. Barthes benämner upplevelsen kring ett element som drar åt sig uppmärksamheten som 

fotografiets punctum.  Här bör det betonas att det handlar om betraktarens upplevelse av vad som 45

är punctum och inget som styrs av fotografen. 

När Sherman symboliserar Jesus blir frågan vem som är Judas i bilden. Judas som enligt den 

bibliska berättelsen ska förrådda Jesus genom att peka ut honom och i utbyte få 30 silvermynt. Här 

är det av vikt för betraktaren att både ha kännedom om Nattvarden samt den bibliska berättelsen för 

att förstå kopplingen. Judasfiguren syns kanske inte i bild, utan blir en symbol över pengarnas makt 

eller över människans strävan efter att sätta sig själv i första rummet, att offra en vän för pengars 

skull. För att dra det till sin spets blir det en kritik till den konstmarknad som konstsamlare är med 

och bidrar till, där konst köps in och säljs på spekulation för att tjäna pengar, likt en aktiehandel, 

men där konstnären i sig inte alltid får del av den stora vinsten. Här blir det tydligt att pengars makt 

står över ett ömsesidigt förtroende. Att koppla ihop Sherman som Jesusgestalt kan kanske strida mot 

hennes identitet, då hon ofta förkläder sig till stereotypa kvinnoroller. Samtidigt väcker det ett nytt 

perspektiv till fotografiet. Om utgångspunkten är vår västerländska samtidskultur och Jesus var 

kvinna skulle kanske lärljungarna inte enbart vara män, utan även kvinnor, precis som fotografiet 

visar. Därav speglar det vår samtid och vikten av genusperspektiv. Med hjälp av Sherman som 
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ambassadör för en identitetslek förstärks ifrågasättandet av social konstruktioner där det manliga 

könet historiskt haft övertaget. 

3.3 Florian Homm 

Som tredje och sista bildanalys analyseras ett fotografi av den tyskfödda finansmannen Florian 

Homm (bild 6 i bildbilaga). Greenfield möter honom i Tyskland, vilket han själv uttrycker som: ” So 

I’m living in a very big, beautiful prison called Germany.”  Homm är nämligen efterlyst av FBI på 46

grund av grova bedrägeribrott som kostat honom både hans förmögenhet, familj och frihet. 

Tyskland är det enda land som han kan befinna sig lagligt i utan att bli utlämnad. I boken, 

Generation Wealth, har Homm tre uppslag med bilder och tillhörande text där han berättar om sitt 

liv och förhållande till pengar. Samma historia berättar han med egna ord i dokumentärfilmen med 

samma namn. Greenfield och Homm möttes för första gången då de båda studerade på Harvard, 

vilket skulle kunna tolkas som nyckeln in till Homms historia.  Homm berättar frikostigt om 47

vilken förmögenhet han hade, hur många hus han ägde, men också vilket pris den girigheten 

kostade i form av förstörda relationer till sin familj och hur han bytte ut sin fru mot en 20 år yngre 

underklädesmodell i ett fåfängt försökt att tackla medelåldern. Han kritiserar starkt hela det 

ekonomiska systemet som han själv varit med och utvecklat och dragit stora vinster av. Homm 

arbetade konstant och poängterar att den rikedomen inte innebar någon ledighet, utan semestrar 

styrdes utefter var det även kunde bokas in affärsmöten. Homm betonar även att han under tiden 

kände sig tom i själen.  48

Även i denna analys antas en ikonologisk tolkning. I fotografiet syns en man i 55-årsåldern 

sittandes i en soffa i ljusbrunt skinn. Mannen sitter tillbakalutad i ena hörnan av soffan med armarna 

vilandes på soffryggen och ena armstödet. Han har på sig en vit t-shirt under en blå, randig skjorta, 

som är uppknäppt till bröstkorgen med ärmarna uppvikta. Runt halsen bär han ett stort krucifix, på 

höger handled sitter en klocka och runt hans vänstra handled har han ett rött armband knutet. I 

vänster hand håller han en stor cigarr och cigarrök kommer från hans mun medan han tittar rakt ut 

ur bilden och in i kameran. I bakgrunden skymtas rokokomöbler, medaljongmönster och ett fönster 

som släpper in ljus i det annars så mörka rummet som går överlag i bruna toner. 
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Rummet uttrycker lyx enligt historiskt västerländska byggnader och det går att läsa i tillhörande 

bildtext att fotografiet är taget i den kungliga sviten på Schlosshotel Kronberg i Frankfurt. Likaså 

bekräftar bildtexten att det är Homm som är porträtterad. Fotografiet är från 2014 och året innan 

blev han arresterad i Italien och satt i fängelse i 15 månader innan han sökte asyl i Tyskland.  49

Fotografiet tas alltså efter att hela hans tidigare liv rasat samman. Med den bakgrundsinformationen 

i förhållande till en ledigt klädd Homm sittande i en Chesterfieldsoffa i en lyxsvit, blir fotografiet en 

spegelbild av hans berättelse och liv. En man som levt i lyx, men som nu dömts till att leva ett mer 

avskalat liv. På så sätt möts dessa två världar i fotografiet med hjälp av Greenfields kameravinkling 

som aktiverar Homms livsberättelse. Fotografiet blir som ett bevis för något som varit och inte 

kommer åter. Sontag beskriver det som: ” Att ta ett fotografi är att göra sig delaktig i en annan 

människas (eller ett tings) dödlighet, sårbarhet, föränderlighet. Just genom att skära ut detta 

ögonblick och frysa fast det bär alla fotografier vittnesbörd om tidens obevekliga nedsmältning.”  50

Tankarna förs till Salvador Dalís målning Metamorphosis of Narcissus (1937), inte så mycket för 

det visuella uttrycket som för kontexten och meningen (bild 7 i bildbilaga). Dalí skildrar myten om 

Narcissus som blir förälskad i sin egen spegelbild och dör av frustration då han inte kan omfamna 

den. Dalís surrealistiska tolkning av myten visar Narcissus som en hand av sten hållandes i ett ägg 

med en påsklilja växande ur ägget. I vattnet speglas bilden av den vackra Narcissus och i 

bakgrunden skymtas han innan han blir förstenad. Även i denna bild går tonerna i brunt och en blå 

himmel skymtas i bakgrunden, precis som fotografiet på Homm där fönstret släpper in ljus i ena 

hörnet. Även om den visuella kopplingen inte är tydlig så syns vissa gemensamma drag i bland 

annat handens position. Homm håller upp sin hand framför huvudet och mellan fingrarna vilar 

cigarren likt handen i Metamorphosis of Narcissus som håller ägget. Fotografiet för även tankarna 

till filmens karikatyr av en maffiaboss med den stora cigarren och den nonchalanta blicken som 

utmanar motspelaren, i det här fallet fotografen eller till och med betraktaren. I båda liknelserna 

handlar det om personligheter med stora egon. Något som även skulle kunna tolkas som ett drag hos 

Homm själv utifrån den berättelse han redogör för i boken. Genom att aktivt röka sin cigarr under 

en fotografering och intervju förstärker Homm bilden av sig själv som någon som inte tar hänsyn 

till omgivningen och låter sig själv vara herre över sitt eget varande. Detta bekräftas genom Homms 

berättelse om hur han inte låter sig fängslas av FBI utan istället själv väljer sitt egna fria fängelse 

där han kan röra sig fritt om än att det inte är med samma ekonomiska muskler som tidigare. 
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Homm påstår sig leva sitt nuvarande liv i ånger, vilket förstärks med det stora krucifix han bär runt 

halsen. En tydlig symbol för en katolsk tro och en religiös riktning som har tydliga ritualer för 

syndaförlåtelse genom bikt. Det röda knutna armbandet runt höger handled förstärker bilden av en 

enkel livsstil och en förhoppning av den spirituella förlåtelsen. Ett armband som likaväl skulle 

kunna vara hämtat från en österländsk tradition och religion. Samtidigt är det lätt att ifrågasätta hans 

personliga intentioner med denna livsstil eftersom blicken, cigarren och hans framtoning skvallrar 

om annat. Dessa motsättningar ger fotografiet en dramatik bortom den visuella aspekten. Här blir 

det extra tydligt, precis som Clarke hävdar, att fotografiet bör läsas som en text. För genom de olika 

texterna i detta specifika fotografi vävs trådarna samman och bildar en komplex historia om 

människan där egot eller jaget driver en till ensamhet. Kanske är det på grund av ensamheten som 

han försöker hitta tröst i tron på en högre makt, bortom sig själv. Han byter kapitalismens religion 

mot den katolska för att hitta en riktning i livet som ett sätt att söka efter tillhörighet. Precis som 

Larsson undersöker tillhörighet i samtida fotografier bortom den visuella aspekten i sin avhandling, 

blir ensamheten en bro mellan fotografiet på Homm och Dalís målning Metamorphosis of Narcissus 

och ett tecken på tillhörighet.  För denna tolkning är fotografiets kontext och tillhörande text 51

viktig för att förstå dess djupare mening.  
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4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Är välstånd ett tecken för tillhörighet, apropå Larssons avhandling och de porträtterade personerna i 

Generations Wealths strävan efter att nå ekonomiskt, kroppsligt, sexuellt välstånd och kändisskap? 

Genom att undersöka Greenfields fotografier ligger den frågan nära till hands. Strävan ligger 

egentligen i ett basalt mänskligt behov av att känna tillhörighet med den grupp som omger en, om 

det så är familj, samhälle eller tillgänglighet till kändiskulturen. Greenfield blir här en ambassadör 

för fotografer som beger sig ut på en klassturism. Sontag skriver om detta fenomen som var de 

första professionella fotografernas mission under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Då 

fotograferade de ekonomisk fattigdom och misär som sedan kom att symbolisera en tid som varit.  52

I vår samtid fotograferar Greenfield en moralisk och själslig fattigdom, till följd av sociala 

konstruktioner, som format och skapat ett samhälle i överflöd, eller snarare en mentalitet som 

bygger på tillgång av överflöd. Greenfield belyser den amerikanska drömmens utveckling som gått 

från att vara drömmen om ett gott liv och ett eget hem till drömmen om stora slott, kändisskap och 

miljoner på banken. En utveckling som eskalerat under de 25 år som hon samlat material till och 

som personifieras av att Donald Trumph väljs till president, denna amerikanska kapitalismens 

frontfigur.  53

För att återgå till de fotografier som är ämnet för uppsatsen så är det intressant att tolka fotografier 

som speglar konsumtionskulturen, en kultur som enligt Edwards utvecklats parallellt med den 

fotografiska tekniken.  Temat pengar går som en röd tråd genom de tre utvalda fotografierna. 54

Detta mänskligt konstruerade medel som skiljer och fogar samman, avgör status och tillhörigheter, 

befriar och binder fast. Kameran som å sin sida från början var ett nöje för de med kunskap och 

pengar har nu blivit i princip var människas egendom tack vare den teknologiska utvecklingen som 

gör att de flesta av oss som äger en mobiltelefon automatisk också bär med oss en kamera varje dag. 

Att koppla ihop analysens fotografier med konstvetenskaplig historia där paralleller dras med kända 

målade verk tillfogas ytterligare textrader till fotografiets budskap. Detta placerar fotografierna i ett 

bredare sammanhang vilket skapar en förståelse för mänskliga drag som återkommer genom 

historien. I dessa fallen blir det tydligt att formade konstruktioner ärvs från generation till 

generation. Både gällande framställning av porträtt, men även subjektens historier som är djupt 
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förankrade i det samhälle de lever i och det ursprung som formar deras val. Detta speglas tydligast i 

Phoebe 17 års liggställning, som kan kopplas till historiskt skildrade verk, och bordsetiketten i Eli 

Broad Dinner Party, som speglar västerländska traditioner. I fotografiet som porträtterar Florian 

Homm är det inte lika tydligt visuellt som de andra, för här spelar hans berättelse större roll för att 

nå djupare i tolkningen. De tillhörande bildtexterna som återfinns både i boken och under 

utställningen, för dessa fotografier, bidrar därmed med viktigt information för den tolkande 

processen. 

De berörda fotografierna skildrar verkliga människor och händelser därav faller de inom ramen för 

dokumentära fotografier, samtidigt skildras de utifrån Greenfields perspektiv och med hennes 

tidigare erfarenheter kring ämnena. Hon går därmed in i mötet med både ett öppet sinne och en 

förförståelse för situationen. Detta styr vad som skildras och vilken betoning fotografiet har.   

Utifrån de utvalda fotografier för denna analys blir det därmed tydligt att en uppdelning likt 

dokumentära fotografier och konstfotografier stör de underliggande budskapen. Detta förstärks även 

då de ställs ut i ett konstmuseum för samtidskonst där funktionen är att väcka tankar och frågor om 

ämnet utifrån en betraktares utgångspunkt. Det blir således kontexten fotografiet befinner sig som är 

mer relevant än en genreuppdelning likt dokumentär kontra konstfotografi. 

Samtidigt beskriver fotografen Stefan F Lindberg ett mellanting mellan dokumentära fotografier 

och fotografier med konstnärliga ambitioner för prosadokumentär. I prosadokumentära fotografier 

blir tolkningen av verkligheten en central del och det dokumentära syftet kompletteras med ett 

personligt reflekterande. Vidare menar Lindberg att de flesta fotografier som produceras befinner 

sig mellan fakta- och prosabild eller konstfotografi. Då det är fotografen som styr över bilden och 

både aktivt och passivt tar ställning till vad som ska fotograferas behöver också fotografiet som 

objektiv observatör ifrågasättas. Fotografiets position som sanningsvittne blir även hotat på grund 

av möjligheter till manipulering både analogt och digitalt.  Utan att egentligen veta hur Greenfield 55

bearbetar sina fotografier, kan vi här utgå ifrån att viss redigering görs om hon använder sig av 

digital teknik. Detta för att förstärka kontraster, zooma in detaljer eller beskära bildytan för att 

betona och förmedla sin vision och sitt fotografiska formspråk. Enligt min mening kan Greenfield 

placeras in i den prosadokumentära bildgenren med anledning av hennes sätt att fotografera 

verkliga livsberättelser, men hon styr det utefter sin tolkning och sina personliga utgångspunkter. 
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Samtidigt kan denna uppdelning ses som en konstruktion, något som inte är naturligt skapat. För 

denna uppdelning grundar sig, enligt Edwards, i ett konsthistoriskt synsätt där 1400-talets 

uppdelningen mellan hantverk och de fria konsterna satt måttstocken för vad som anses vara konst 

eller inte. Dessa motsättningar kan sedan spåras genom historien där bland annat den beskrivande 

konsten viktats mot den italienska konsten med klassiska ideal under 1500-talet. I modern tid har 

fotografiet och dess roll som verklighetsåtergivare fått stå till svars i förhållande till måleriet som 

står för känsla och uttryck.  Därav kan motsättningen mellan dokumentär och konstfotografi ses 56

som en följd av historien. Att den ena sidan behöver hävda sig mot den andra för att säkra sin 

position som ”viktig” nyckelspelare inom sitt skrå och stärka sin status. Något som enligt min 

mening kan ses som ett mänskligt konstruerat behov av att kategorisera och strukturera för att både 

passa in i en mall, men även att distansera sig från avvikande ideal. Det blir därmed liknande 

syndrom som subjekten i fotografierna brottas med, att följa omgivande normer. 

Genom att söka förståelse för fotografiet som medium öppnar det upp ingångar i mötet med 

Greenfields verk på ett djupare plan. Från att ha varit dokument över verkliga personer och 

handlingar har de genom Panofskys ikonologiska tolkningsmodell skapat djupare mening och 

symboliserar istället vår tids religion, kapitalismen och konsumtionen. Att belysa dess 

verklighetstrogenhet blir irrelevant då jag som betraktare inte har en personlig relation till de 

avbildade människorna. Dessa människor befinner sig i ett sammanhang som inte upplevs verkligt 

för mig. Genom erfarenheter och kunskap, främst inom konstvetenskapens område, skapar de inre 

betydelser där fotografierna istället förmedlar kunskap om vår tid. Även den kontext som 

fotografierna befinner sig i under mötet mellan dem och betraktaren bidrar till upplevelsen kring 

fotografiet som något skapat utöver verkliga händelser för att iscensätta symtom i samhället. 

Kanske kan detta även kopplas samman med problematiken kring om fotografiet är 

verklighetsåtergivande eller inte. Sontag skriver om hur kameras roll blivit till något som förskönar 

världen och genom fotografier sätter normen för vad som egentligen är vackert.  Med det menas 57

hur fotografierna styr betraktarens upplevelse om vad som är rätt. På så vis blir subjektet fången i en 

verklighet som inte finns, där fotografiet styr människan att hålla fast vid något som aldrig kommer 

tillbaka. Det kan upplevas tvetydigt, för fotografiet ses ofta som en representation av något verkligt 

vilket skapar frågor kring det dokumentära fotografiets trovärdighet. Med det vill jag betona att jag 

inte menar att Greenfield förskönar bilden kring dessa ämnen, utan det är snarare fotografiet överlag 

 Edwards 2007, s. 3156

 Sontag 2001, s. 9557
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som innehar denna funktion. Detta är något som subjekten i Greenfields projekt troligtvis påverkas 

av med tanke på mediers påverkningsgrad i samhället, där fotografier och bilder spelar en stor roll 

och styr normer och konsumtionsmönster. Diskussionen om fotografiet som verklighetsskildring 

blir därav komplex, vilket öppnar upp för ytterligare studier i ämnet. 
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5 SAMMANFATTNING 

Uppsatsen behandlar bildanalyser av tre fotografier från fotografen Lauren Greenfields 

dokumentära projekt Generation Wealth (2017). Genom att undersöka projektet som helhet skapas 

en djupare förståelse för de utvalda fotografierna inför analysen. Dessa tre utvalda verk belyser 

ämnet pengar och symboliserar tre stadier av förhållandet till pengar, från ett ungdomsperspektiv 

genom ett sammanhang där pengar är en central del av både livsstil och arbete till baksidan av att 

spela ett högt ekonomiskt spel. Genom att tolka Greenfields fotografier ur en konstvetenskaplig 

kontext med hjälp av Erwin Panofskys ikonologiska tolkningsmodell nås en djupare förståelse för 

verken än endast som dokument över situationer som skett. Den ikonologiska tolkningen bidrar till 

att förstå verken som symboler eller symptom för samhället i stort. Med hjälp av ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv synas de satta normerna och konstruktionerna som styr 

människor i den västerländska konsumtionskulturen. 

Verket Phoebe 17 år blir en symbol för ungas roll, framför allt tjejer, som objekt i ett 

konsumtionssystem. Eli Broad Dinner Party symboliserar hur pengar styr konstmarknaden 

samtidigt som detta verk också blir en lek med könsordningen. Fotografiet på Florian Homm blir ett 

bevis över tomheten som kommer med strävan efter att hela tiden nå ekonomisk framgång. 

I bildanalyserna diskuteras även uppdelningen mellan dokumentärt fotografi och konstfotografi med 

slutsatsen att en sådan uppdelning hämmar fotografiets undermeningar. En sådan uppdelning blir ett 

tydligt tecken på konstruktioner formade av människan för att kategorisera och placera dessa i olika 

fack. Uppsatsen diskuterar även fotografiet som verklighetsåtergivare, vilket är en komplex 

diskussion som landar i att det handlar om vilken kontext fotografiet befinner sig i vilket i sig blir 

avgörande för dess verklighetsförankring. 
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