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ABSTRACT  

Syftet med denna studie är att se på hur begreppet etniskt mode används i praktiken inom 
dagens modejournalistik och inom den mode- och dräkthistoriska litteraturen, med 
utgångspunkt i hur etniskt mode och dräkt presenteras i forskningen. 
 
Etniskt mode som idag är ett väl använt begrepp som visar sig ha många olika innebörder. För 
det har visat sig att man med begreppet etniskt mode menar olika saker inom forskningen 
respektive inom mode- och dräkthistoriska översiktsverk samt inom modejournalistiken.  
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Inledning 

Varför känns den indiska sjalen lyxig och hur kommer det sig att man kan visa ett politiskt 

ställningstagande med en poncho från Mexiko? Inom modevärlden kan man se hur nya 

associationer ständigt växer fram och ny mening skapas i gamla begrepp. En dräkt sätts i 

ständigt nya kontexter och nya miljöer och får således ny mening. En sjal som en dag känns 

exotisk, exklusiv och lyxig kan med tiden få stå för något bohemiskt och ge en känsla av 

politiskt engagemang. Vårt mode och vår dräkt kan vi se som ett specifikt språk.  

 

Det etniska modet eller ethnic fashion är inom modevärlden idag ett populärt och väl använt 

begrepp som visar sig ha många olika innebörder. Det är ett begrepp som förekommer i såväl 

forskning, som i mode- och dräkthistoriska översiktsverk samt inom modevärlden självt med 

dess modebild som man finner i såväl modejournalistik som i modeindustrins egna 

reklamannonser. Men det visar sig att man med begreppet etniskt mode menar olika saker 

inom forskningen respektive inom mode- och dräkthistoriska översiktsverk samt inom 

modejournalistiken. I den här uppsatsen kommer dessa olika källors användning av begreppet 

etniskt mode jämföras och skillnaderna belysas.  

 

1. Frågeställningar och syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet etniskt mode används i praktiken 

inom dagens modejournalistik.  Detta jämförs med vad man menar med begreppet etniskt 

mode inom den mode- och dräkthistoriska litteraturen samt med hur det presenteras inom den 

vetenskapliga litteraturen. Uppsatsen vill belysa hur ett begrepp som används inom 

modejournalistiken snabbt kan få en ny mening som sedan spelar stor roll då man använder 

och analyserar dessa begrepp inom forskningen. Med hjälp av en bildanalys av indiska 

modemagasinet Elles modereportage Pillion’s progress samt analys av olika artiklar från 

modemagasinet Vogue kan man se hur modevärlden definierar och omdefinierar begrepp 

genom att sätta dem i nya sammanhang och på så sätt ständigt omformulera deras innebörd.  

  

Hypotesen för studien är att den innebörd begreppet etniskt mode ges inom 

översiktslitteraturen i mode- och dräkthistoria samt i modejournalistiken inte längre 

överensstämmer med vad som idag avses när begreppet används inom den vetenskapliga 

litteraturen. De övergripande frågeställningarna är: 
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  Hur behandlas begreppet etniskt mode inom den vetenskapliga litteraturen, i 

jämförelse med hur det presenteras inom översiktslitteraturen i mode- och 

dräkthistoria samt inom dagens modejournalistik?  

 Vilka skillnader kan vi upptäcka i den kontext inom vilket begreppet etniskt mode 

behandlas?    

 

Material och källkritik 
Den vetenskapliga litteraturen som använts i uppsatsen för att belysa hur etniskt mode 

definieras inom denna genre är de amerikanska forskarna Suzanne Baizermans, Joanne B. 

Eichers och Catherine Cernys studie Eurocentrism in the study of ethnic dress som sammanfattar 

hur den europeiska och amerikanska forskningen behandlat begreppet etniskt mode och etnisk 

dräkt sedan 1700- talet fram till idag.1  Det är den studie som uppsatsen här utgått ifrån då den 

redogör för hur forskningen generellt använt och använder sig av begreppet, resultat mot vilka 

man kan jämföra den begreppsanvändning som funnits inom den mode- och dräkthistoriska 

litteraturen samt inom modejournalistiken.  

 

För att ge en överblick över och exempel på hur den exotiska och främmande dräkten samt 

begreppet etniskt mode presenterats i den mode- och dräkthistoriska litteratur har två inom 

ämnet flitigt använda och välkända översiktsverk av Aileen Ribeiro och James Laver använts.2 

Aileen Ribeiro är professor i konsthistoria och arbetar vid the Courtauld Institute i London. 

Sista kapitlet om 1900-talets mode i James Lavers bok är skriven av Amy de la Haye som 

länge arbetat vid the Victoria and Albert Museum i London, där förövrigt James Laver också 

var verksam. Dessa tre representanter för två ledande institutioner i ämnet mode- och 

dräkthistoria samt även välkända forskare på området får anses tillräckligt representativa för 

den övergripande diskurs som präglar det dräkthistoriska ämnet. En begränsning i Aileen 

Ribeiros verk är att hennes arbete visar exempel från National Portrait Gallerys egna 

samlingar, och är att betrakta som en initierad dräkthistorisk kommentar till en utvald 

samling av just dessa porträtt. Ribeiros verk har inte ambitionen att vara ett generellt 

översiktsverk över all dräkt inom mode- och dräkthistorien i väst (som James Lavers verk 

har) utan ger endast exempel från just The National Gallerys samling. Här har emellertid 

verket bedömts som användbart för uppsatsen då det kan ses som en källa till hur man ser på 

det främmande, exotiska och etniska modet under historien. Det intressanta är sättet på vilket 

                                                 
1
 Eicher, Joanne B., Lee Evenson, Sandra, Lutz, Hazel A., The visible self, USA, 2000. 

2
 Ribeiro, Aileen, The Galley of Fashion, Storbritannien, 200 och Laver, James, Costume and Fashion. A Concise 

History, London, 2002. 
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man behandlar begreppet det etniska modet. James Lavers och Aileen Ribeiros verk används 

flitigt och är en del av de mest lästa inom mode- och dräkthistoria. Något som gör deras verk 

än mer intressanta. Ju högre anseende dessa forskare har inom sitt område desto mer 

legitimitet ges deras verk. Desto större intresse kan man då också anse att man bör ha för 

deras verk och de underliggande värderingar som finns bakom de begrepp de använder sig av.  

 

Aileen Ribeiro, James Laver och Amy de la Haye är forskare men deras översiktsverk nämnda 

ovan vilka ligger till grund för denna uppsats är inte vetenskapliga texter av den typ som 

krävs för att de ska kallas forskning. Det kanske kan ses som självklart men då uppsatsen 

bygger på en studie som vill jämföra dessa båda kategorier (mode- och dräkthistorisk litteratur 

och forskning inom mode- och dräkthistoria) kan det vara viktigt att klargöra skillnaden 

mellan dessa. Mode- och dräkthistorisk litteratur i form av översiktslitteratur är exempel på 

en slags text som inte har något krav om verifiering av sakpåståenden. Den har inte samma 

krav på sig om att redogöra för sina källor. Inte heller har översiktslitteraturen samma krav 

om medvetenhet inför de begrepp man använder sig av. Något som översiktsverken och 

journalistiken har gemensamt .   

 

Metoden för att få exempel på hur begreppet Ethnic fashion3 behandlas inom 

modejournalistiken har varit att söka på begreppet på hemsidan till modemagasinet Vogue. 

Vogue är ett av de största modemagasinen och kan därför ses som representativt för den 

övergripande diskurs inom vilket modejournalistiken behandlar begreppet etniskt mode. 

Artiklarna där ger en bild av hur begreppet etniskt mode använts inom modejournalistiken. I 

de olika artiklarna kan man se hur man fritt associerar kring begreppet och hur det snabbt har 

ändrat innebörd.    

 

Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds bok Möten med bilder har använts återkommande i 

uppsatsen och det är även inför metodvalet till bildanalysen, som deras översikt över olika 

metoder använts. För metodvalet har uppsatsen även byggt på originaltexterna skrivna av 

Erwin Panofsky vars ikonografiska metod ligger till grund för bildanalysen. Denna diskuteras 

dock utförligare i uppsatsdelen för bildanalysen av modereportaget the Pillion’s Progress, där 

Erwin Panofskys metod också kritiseras. Lena Johannesson har skrivit utförligt om bildanalys 

och uppsatsen stöder sig på hennes diskussion kring hur och varför det för bildanalysen 

skapats en egen analysmetod. Lena Johannesson påpekar att ingen analysmetod kan anses 

                                                 
3
 Här i uppsatsen översatt till etniskt mode 
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universell eller passa varje material.4 I redogörelsen för den teoretiska utgångspunkten för 

teorin i uppsatsen har idén om den aktiva betraktaren kort behandlats, något som Eriksson och 

Göthlund tar upp i sin bok. Betraktarens egna erfarenheter spelar roll för hur hon tolkar, 

associerar runt och använder sig av en bild eller ett mode och det är mot den bakgrunden man 

får förståelse för hur mode förmedlas.  

 

Vedertagen terminologi 
Flera komplexa begrepp, främst det traditionella, det västerländska, etniskt mode och etnisk dräkt 

används i uppsatsen och kräver en genomgång. Begreppen västerlandet, väst och västerlänningar 

har sin historiska bakgrund i och med de koloniserande europeiska länderna i västra Europa 

under 1600- 1700- och 1800-talet. Då uppsatsen behandlar begreppet väst och västerländskt under 

1900-talet och nutiden används här en definition som liknar den för begreppet euroamerikan 

som Baizerman, Cerny och Eicher använder sig av.5 Alltså avses här med det västerländska 

även de nya koloniserande kulturerna i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland, då dessa 

kan ses som geografiska förlängningar av det kulturella arvet från Västeuropa. Traditionell är 

ett begrepp med svårigheter och traditionell dräkt till exempel anses ofta vara en dräkt som har 

mycket lång historia bakom sig utan några egna influenser från moderna och utländska 

civilisationer. Andra menar med traditionell dräkt, endast en dräkt som är specifik för en viss 

region och inte nödvändigtvis en dräkt som utvecklats i en homogen miljö utan några som 

helst influenser från andra kulturer. En dräkt kan då vara traditionell även om den låtits 

inspireras av andra kulturer. Användningen av begreppen etniskt mode och etnisk dräkt 

används mer eller mindre i flera av texterna som synonymer. Då endast begreppet etniskt 

mode används tyder detta på att texten vill syfta på hela modet och inte specifikt på en särskild 

dräkt. Då endast begreppet etnisk dräkt används handlar det om just en dräkt och inte det 

större sammanhang som begreppet mode syftar på.   

 

Uppsatsens upplägg 
Målet med den del som följer här är att först redogöra för den definition av begreppet etniskt 

mode som ges inom den vetenskapliga litteraturen. Efter det behandlas hur det som är 

främmande, exotiskt och annorlunda inom modet framställs inom mode- och dräkthistorisk 

översiktslitteratur. Därefter ser vi på hur begreppet etniskt mode förändras och omvandlas i 

                                                 
4
 Johannesson, Lena, Mörkrum och transparens. Studier i europeisk bildkultur och i bildens historiska evidens, Stockholm, 

2001 s. 237. 
5 Eicher, Joanne B., Lee Evenson, Sandra, Lutz, Hazel A., 2000, s. 107. 
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olika artiklar från modemagasinet Vogues hemsida. Slutsatserna av hur begreppet etniskt 

mode beskrivs i dessa olika källor sammanfattas till sist i en avslutande text.  

 

Sedan följer en redogörelse för uppsatsens metod för bildanalysen. Bildanalysen som visar hur 

begreppet etniskt mode omformuleras och manifesteras inom modebilden.  Modebilden som 

ju också visar exempel på hur begreppet etniskt mode används i praktiken inom 

modejournalistiken.  

 

2. Etniskt mode och dess olika definitioner 
Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är idén om den aktiva betraktaren av en bild, en 

betraktare som ofta inom bildanalysens historia setts som en passiv mottagare av bilder.6 Men 

processen bakom begreppet det etniska modet och dess förändring måste bestå av aktiva 

betraktare av bild och text förmögna till egna associationer och tolkningar som gör att de 

skapar nya sätt att se begreppet. Det teoretiska avsnittet har detta som sin utgångspunkt.  

 

Begreppet etniskt mode inom forskningshistorien 
I studien Eurocentrism in the Study of Ethnic Dress har forskarna Suzanne Baizerman, Catherine 

Cerny och Joanne B. Eicher utrett hur begreppet etniskt mode användes genom historien fram 

till idag. De anger att då man inom forskningslitteraturen velat beskriva det som man anser 

ligger utanför området västerländskt mode har man funnit att en mängd olika uttryck 

använts. Dessa uttryck har då även fått fungera som synonymer för begreppet. Man kan säga 

att det har att göra med den diskurs inom vilken man associerat till begreppet etniskt mode. 

De ord som Baizerman, Eicher och Cerny oftast finner inom denna kontext verkar synonymt 

med begreppet etnisk är: icke-västerländskt, något signifikativt för bönder, småbrukare, 

stamfolk, något folkligt, primitivt, exotiskt, varande specifikt för en region, nationellt, icke-

industriellt och som något traditionellt.7 Alla dessa uttryck tar avstånd från och utmålar det 

etniska som något omodernt, annorlunda, specifikt för att vara attribut för en mindre grupp 

människor, enkelt och osofistikerat.8 De ord som Baizerman, Eicher och Cerny använder i 

deras studie, på textens originalspråk engelska, är: Non-western, peasant, folk, primitive, tribal, 

exotic, regional, national, non-industrial, and traditional. Ord som vi kommer att återkomma till i 

analysen som följer längre fram.  

                                                 
6 Eriksson, Yvonne, Göthlund, Anette, 2004, s. 36. Detta har även behandlats av Joanne Entwistle i The Fashioned 
Body – Fashion, Dress and Modern Social Theory, 2000, s. 4-5, 64. 
7 Eicher, Joanne B., Lee Evenson, Sandra, Lutz, Hazel A., 2000, ss. 105-107. 
8 Ibid. 
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Begreppet etniskt mode inom den mode- och dräkthistoriska 
översiktslitteraturen  
Det exotiska och annorlunda som vi längre fram kommer att se förknippas med det etniska 

modet, har visats fram genom mode och dräkt under flera sekel. Aileen Ribeiro anger i sitt 

stora översiktsverk, The Gallery of Fashion att man redan från mitten av 1600-talet kan se ett 

intresse växa för historiska och exotiska kostymer som reflekterar den enskilda individens 

erfarenheter och intressen.9 Ribeiro pekar på att den enskilda individen valde att framställa sig 

själv klädd i ett så kallat exotiskt och historiskt klädesplagg. Från år 1740 ser vi det första 

bildexemplet i hennes verk. Det är den 22-årige fjärde Earl of Sandwich, John Montagu, 

porträtterad av Joseph Highmore i en turkisk dräkt och turban. En turban som blev populär 

bland många i Europa efter resor i Orienten.10 (Se bilaga 1, bild 1). Allt ifrån verk med bilder 

som Portrait d’une négress av Marie-Guillemine Benoist från 1818 av den mörka slavinnan 

draperad och klädd i romersk dräkt (se bilaga 1, bild 2) till den afrikanske kungligheten från 

verket The secret of Englands Greatness (Queen Victoria Presenting a Bible in the Audience Chamber 

of Windsor) målat av Thomas John Barker på 1860-talet11 finns porträtterade från tiden i 

Ribeiros verk och ger oss en bild av hur Europa inom konsten under denna tid såg på de 

människor de mötte ute i världen. Otaliga är de bilder som producerades under 1600-, 1700- och 

1800-talet och som givit oss den bild som vi har i Europa idag av den Andre. Aileen Ribeiro 

visar flera exempel på att den andre, den individ, den kultur som fått stå som motpol och fått 

symbolisera det som inte är Europa och det europeiska. En bild av den Andre som också 

politiskt fått legitimera Europas kolonisation och maktövertagande av världen. Ett extra 

tydligt exempel som Aileen Ribeiro vill visa på ser vi i Thomas John Barkers målning nämnd 

ovan som Ribeiro valt att ha med i sin översikt. Tavlan är en allegori över den engelska 

drottningen symboliserande den koloniala brittiska staten och dess förhållande till de 

underlägsna och underdåniga små kulturer man tagit över (den afrikanska bugande kungen). 

Denna tavla bär ju också namnet Hemligheten bakom Englands storhet som man då kan förklara i 

detta framställda naturliga förhållande mellan den överlägsna brittiska vita staten som 

skänker en del av sin överlägsna kultur genom bibeln (kristendomen) till det underdåniga 

mörka hedniska afrikanska landet.12 Aileen Ribeiro påpekar att kostymen som den afrikanske 

                                                 
9 Ribeiro, Aileen, 2000, s. 15. 
10 Ibid., s. 16. 
11 Ribeiro, Aileen, 2000, s. 179.  
12 Ibid. 
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kungen bär är påhittad och utformad som en teaterkostym från tiden.13 Ribeiros exempel visar 

på hur man framställer en afrikansk kung så som man föreställer sig honom och lägger mindre  

vikt vid hur han ser ut och klär sig i verkligheten. Det exotiska, den etniskt specifika dräkten 

visas fram som en fantasiskapelse. 

 

Författaren James Laver beskriver i sitt dräkthistoriska verk året 1910 som ett stort år av 

förändring i England. Suffragetterna förde kampen för jämlikhet och jämställdhet var en stor 

fråga inom samhällsdebatten James Laver beskriver hur europeiskt mode under denna tid 

influerades av ett stort intresse för orienten. Ett stort intresse som uppkommit efter 

teaterkostymerna skapade av Leon Bakst till föreställningen Schéhérazade.14 Denna 

föreställning gjorde enorm succé och kom alltså att influera modet. James Laver utrycker i sitt 

verk förvåning då han skriver: It was as if every woman – and this in the year of the Suffragette 

demonstrations –was determined to look like a slave in an Oriental harem.15  Han frågar sig hur 

emanciperade kvinnor kan välja att klä sig i klädesplagg inspirerade av en enligt Laver 

kvinnoförtryckande kultur. Han berättar vidare om hur en del kvinnor till och med bar små 

haremsbyxor under sina kjolar som fick sticka ut och hur detta väckte enorm uppmärksamhet 

och även skandal. Endast de modigaste kvinnorna vågade således bära detta annorlunda 

mode.16 Inom James Lavers dräkthistoriska översiktsverk får vi alltså en fortsatt bild av vad 

man menar med etniskt mode och dräkt.  Delvis influerad av de exotiska, den andre. Tolkad 

och inspirerad som fantasiskapelser från en saga gestaltad på teaterscenen. Men även med 

anknytning till en politisk rörelse. De som bär det etniska modet vill visa ett politiskt 

ställningstagande. James Laver berättar att som politiskt intresserad, emanciperad kvinna, bär 

man den etniska exotiska dräkten.  

 

Men inom de mode- och dräkthistoriska verken är det först nu då de skriver om 1900-talet som 

man ser att de använder själva begreppet etniskt mode. Man talar inte längre endast i termer 

som det exotiska eller det orientaliska modet även om de termerna fortfarande delvis används 

parallellt med etnisk dräkt och etniskt mode. Amy de la Haye, som skrivit kapitlet om 1900-

talet i James Lavers översiktsverk, anger att modet som hägrade under 1960-talet fram till 1970-

talets mitt, ibland kritiserats för att sakna en klar övergripande trend samtidigt som det är en 

av denna periods starka sidor och att den stilistiska pluralism och blandning av stilar som vi 

                                                 
13 Ibid. 
14 Laver, James, Costume and Fashion. A Concise History, London, 2002, ss. 224-225. 
15 Ibid.,s. 224 
16 Ibid, s. 225 
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har idag uppkom just då.17 Det var på 1960-talet som fler och som man mer än någonsin 

började uttrycka sin individualitet genom modet. En blandning av olika material, mycket 

färger, var populärt, även broderier, det stickade och applikationer av olika slag var stort, 

skriver de la Haye och vi ser hur denna trend sammankopplas med hennes beskrivning av det 

etniska modet.18 Det är även här under just 1960- och 1970-talet som själva begreppet etniskt 

mode först dyker upp i översiktslitteraturen. Amy de la Haye påpekar att det var just den 

etniska looken som styrde över allt det andra under perioden. Hon nämner hippien som den 

första att bära etniska plagg. Vi har Afghankappan, plagg i mocka med fransar, kaftaner, 

hårband och pärlor av glas och trä.19 Allt detta bars i motstånd till det västerländska 

konsumtionssamhället20 och ännu en gång ser vi även hur det etniska modet, det som står för 

det exotiska och icke-västerländska får en politisk innebörd. Begreppet det etniska modet 

dyker sedan åter upp när Amy de la Haye beskriver modet under 1990-talet. På 1990-talet då vi 

kan läsa att hippiestilen kommer igen och det etniska modet då råder parallellt.  Den mest 

stilistiskt viktiga trenden från mitten av 1990-talet var Modern Bohemian. Det romantiska var 

på modet och en sidotrend dök upp kallad Hippie chic. Den indiska pashminasjalen från 

nordindiska Kashmir tillhörde denna trend och sjalen växte enormt i popularitet. Utan att 

egentligen ha något ursprung som ett plagg som använts inom hippierörelsen fick den ändå 

inom modeindustrin symbolisera det som var Hippie chic. Amy de la Haye beskriver hur dessa 

egentligen började bäras av chefredaktörerna på de stora modetidningarna i väst på deras 

långflygningar.21 Något som uppenbarligen inte spelade någon större roll då man inom 

modejournalistiken sedan skulle klassificera plagget och berätta vad det stod för. Nu fick 

sjalen en tillhörighet i kategori Hippie chic. Vi ser här inom Amy de la Hayes dräkthistoriska 

översiktslitteratur hur ett plagg tillhörande det etniska modet kan klassificeras som att tillhöra 

en politisk inspirerad hippierörelse endast utifrån den egenskap den har av att komma från en 

främmande kultur.  

 

Precis som i James Lavers verk är det som avslutning på sitt översiktsverk som Aileen Ribeiro 

använder begrepp som det etniska modet och den etniska dräkten. Det är när hon skriver om 

1900-talet. Hon ger där en presentation av den brittiska parlamentsledamoten Paul Boating 

och hans val av kläder. Hon skriver att Paul Boating anser att en politikers kläder bör 

                                                 
17 Ibid., s. 266. 
18 Ibid, s. 267. 
19 Ibid. 
20 Ibid, s. 268. 
21 Laver, James, 2002, s. 289. 
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komplettera hans eller hennes budskap och inte motsäga det.22 Mycket tydligt beskriver 

Ribeiro alltså hur Paul Boatings kläder är en del av hans politiska budskap. Baoting som bär 

kläder av afrikanskt ursprung från Ghana, i form av en Asante kente jacket, samt en så kallad 

Nehru jacket, en sådan indisk typ av kavaj som Jawaharlal Nehru bar.23 Något som markerar 

hans multikulturella person och det multikulturella samhället, stödet åt tredje världen som 

även är en viktig del av den politik han förespråkar.  

 

 

Begreppet etniskt mode inom modejournalistiken 
I de olika artiklarna ur modemagasinet Vogue kan vi läsa mer om hur det etniska modet 

behandlas i modepressen. Här ser vi det som nämnts ovan förstärkas på många sätt. Den 16 

september 2005 publicerades en blänkare om vad som hände i modevärlden under veckan. 

Designern Jenny Packham talar i Vogue om sin nya kollektion inspirerad av bland annat 

Frida Kahlo. Som huvudtema för kollektionen har hon det etniska som hon beskriver såhär: 

There's a very Seventies texture and one dress is very Jean Harlow, but all the beading has a Mexican 

Forties feel…24 Vad som menas med etniskt här är en slags blandning av det gamla från 

fyrtiotalet men även så kopplar hon sjuttiotalskänslan till det etniska. Hennes 

inspirationskälla är också Frida Kahlo som bar många mexikanska plagg. Bland annat står det 

att läsa i Vogues artikel att det var på grund av sina sympatier för feminismen som Frida 

Kahlo bar en lång fransad sjal, kallad rebozos, som var typisk för en mexikansk region känd för 

sin matriarkala starka kultur. Jenny Packham nämner även den stora mängden av dekorerande 

pärlor. När man senare refererar till Rifat Ozbeks höstkollektion för höst/vinter 2005 – 2006 

anger man än mer blandning av stilar som man även här tyder till att vara etniskt. Ozbek 

lovar modekonsumenten en …totally ethnic show influenced by Twenties Harlem, the Art Deco 

movement, Africa and the far-flung corners of the former USSR...25 Kläder inspirerade från 

tjugotalets harlem, före detta Sovjetunionen, Jugend och Afrika är alltså alla enligt Vogue 

indikatorer på att vara etniskt. Designern Anya Hindmarch som tröttnat på det etniska anger 

i sin artikel att: I wanted to do something very clean this season - there has been too much ethnic and 

fuss26 Här syftar hon på den stilblandning och på alla färger, utsmyckningar, dekorerande 

                                                 
22 Ribeiro, Aileen, 2000, s. 249. 
23 Ibid. 
24 (September 16 2005, AM) London Prewiev: Jenny Packham 
http://www.vogue.co.uk/Shows/Reports/Default.aspx?stid=23767[2005-11-07] 
25 (Februari 21 2005, PM) Pollini by Rifat Ozbek 
http://www.vogue.co.uk/Shows/Reports/Default.aspx?stid=29002 [2005-11-07] 
26 (September 21 2005, PM) Anya Hindmarch http://www.vogue.co.uk/Vogue_Daily/Story/story.asp?stid=29206 
[2005-11-07] 

http://www.vogue.co.uk/Vogue_Daily/Story/story.asp?stid=29206
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pärlor, paljetter och fransar som kommit med det etniska modet. Som sista exempel har vi här 

Jade Jagger som i en intervju för Vogue anger varför Asprey som skapar smycken valde henne 

till Creative director och del av företagets varumärke: They want Jade Jagger and all the glamour 

that that brings - which I suppose is something exotic as well as ethnic - the whole boho-queen thing.27 

Här kan vi se en person med ett icke-europeiskt etniskt ursprung associeras som att vara 

bohem och exotisk. Jade Jagger, en person som i form av varumärke för ett företag skänker 

företagets namn en känsla av etnisk bohem och glamour. Det är enligt Vogue som om trenden 

Modern Bohemian som stått nära Hippie chic, skapat ännu en ny mening av begreppet etniskt 

mode. Nu kan det även vara bohem.  

 

Kort sammanfattning 
Enligt de dräkthistoriska översiktsverken är det som att ända sedan den främmande dräkten 

började användas på 1600-talet har det fått symbolisera och presenteras tillsammans med det 

historiska, Orientaliska, främmande och fantasifulla. Baizerman, Cerny och Eicher har 

förklarat hur de sett begreppet etnisk dräkt och etniskt mode användas inom forskningen och 

de ger oss termer; non-western, peasant, folk, primitive, tribal, exotic, regional, national, non-

industrial, and traditional. Man anger under redovisningen av den mode- och dräkthistoriska 

litteraturen för 1600-, 1700- och 1800-talet heller ingenting om hur modet eller dräkten skulle 

kunna ingå som ett politiskt budskap. Att man ville uttrycka något annorlunda med den 

främmande dräkten anges dock. Orden som användes för modet och dräkten under 1600-, 

1700- och 1800-talet är just exotisk och främmande. Uttryck som delvis används för att 

beskriva modet under 1900- och 2000-talet också. Man nämner det exotiska och främmande i 

en kontext där man talar om det som sticker ut, det som inte passar in. Som det som 

härstammar från något annorlunda. Då James Laver talar om haremsbyxan och dess intåg på 

modescenen år 1910 händer det dock något. Här anger den dräkthistoriska översiktslitteraturen 

hur detta sätt att klä sig är oförenligt med dessa kvinnors politiska ståndpunkt. Som om 

dräkten och det modet man bär måste vara en del av individens egna politiska ideal. Att bära 

kläder från en främmande kultur anses helt plötsligt som något politiskt. Då den främmande 

dräkten sedan nämns under 1900-talets mode- och dräkthistoria är detta i samband med 

hippierörelsen som ansågs vara den som förde in det etniska modet och vi ser nu själva 

begreppet etniskt mode för första gången också användas. De i hippierörelsen ansågs även 

                                                 
27 (7 November 2001, AM) Jade not Green 
http://www.vogue.co.uk/Vogue_Daily/Story/story.asp?stid=1772[2005-11-07] 
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bära dessa plagg med ett främmande etniskt ursprung på grund av sitt motstånd mot det 

västerländska konsumtionssamhället. Men det är senare under 1990-talet som vi ser dräkt- och 

mode med sitt ursprung utanför väst associeras till att vara hippie utan att ha tillhört denna 

rörelse överhuvudtaget. Vi ser här ovan pashminasjalen som blev en del av Hippie chic – 

trenden. Att lägga märke till här är alltså att modevärlden direkt förvandlat det som är av 

icke-västerländskt ursprung till att vara hippie, detta utan att det någonsin ens tillhört den 

rörelsen från början. Det etniska modet får symbolisera hippiemodet och även ett politiskt 

motstånd mot det västerländska konsumtionssamhället. I texterna om den brittiska 

parlamentsledamoten Paul Boating ser vi tydligt hur man kopplar samman bärandet av det 

icke-västerländska, det etniska modet, med ett politiskt budskap och motståndet mot det 

homogena västerländska vita konsumtionssamhället. Hos Vogue ser vi det sedan framställas 

än mer som en blandning av stilar, inte endast i form av traditionella dräkter från olika icke-

västerländska kulturer utan precis som på 1700-talet, i en blandning med den historiska 

dräkten, detta vare sig den är från fyrtiotalet, i form av jugend eller empiren eller som en del 

av en slags fantasivärld. Med pärlor, broderier, massor med färger och genom att till slut även 

ge sin bärare en känsla av bohemisk glamour. Vi ser hur olika sammanhang har växt fram 

med tiden. Hur det genom fria associationer bundit samman de olika stilarna och idéerna och 

skapat ett nytt, eklektiskt och motsägelsefullt mode, det etniska modet.  

 

Begreppet etniskt mode inom modebilden 
Användningen av begreppet etniskt mode inom modebilden kommer att belysas genom ett 

modereportage ur indiska modemagasinet Elle. För bildanalysen följer här först en redogörelse 

över den metod som bildanalysen använt sig av.   

 

Metoden för analysen  
Analysmetoden som främst kommer att ligga till grund för bildanalysen är Erwin Panofskys 

(1892-1968) ikonologiska metod, i vilken man först beskriver det man ser på en bild för att 

därefter analysera och tolka den. Det är en analysmetod med vilken man både beskriver det 

som direkt visas på bilden samt tolkar dess motiv genom att sätta in det i en vidare kontext. 

En kontext i vilken vi kan visa på hur begreppet etniskt mode används i modebilden. Det som 

ju är analysens målsättning. Något som Lena Johannesson tar upp om bildanalys är att varje 

nytt material som ska tolkas ofta kräver sin egen specifika metod. Alltså går det ofta inte att 
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direkt kopiera en metod och sedan tillämpa den strikt på ett nytt material.28 Något som också 

stämmer här. Panofskys ikonologiska metod som är en tolkningsprocess uppdelad i tre olika 

stadier har i analysen nedan satts samman till endast två. Det är Panofskys första nivå, den 

pre-ikonografiska beskrivningen och den andra nivån den ikonografiska analysen som här 

satts samman till en. Den tredje nivån bestående av tolkningen används så som den är 

utformad av Panofsky. Det är meningen enligt Panofsky att vid den första nivån endast 

bestämma motivets primära betydelse för att sedan först på andra nivån identifiera motivets 

konventionella betydelse. Ett exempel på att man i analysen nedan satt samman de två 

nivåerna, är att man direkt beskriver kvinnan på bilderna som ung. Analysen beskriver inte 

först ansiktet på kvinnan, till exempel som att personen på bilden har en slät hy för att sedan 

först på den andra nivån ange att detta tyder på att det är en ung kvinna på bilden. Vad som är 

en primär betydelse är också svårt att bestämma, något som Panofsky själv anger angående 

hans analysmetod.29 Att tillämpa en mindre utförlig modell av Panofskys analysmetod ansågs 

här alltså både bättre och mer effektivt. Den metod som används till analysen nedan utgår 

från både bild och text. Tanken bakom detta är att både bilden och bildtexten tillsammans 

förankrar det budskap modereportaget förmedlar.30 Bildtexten i analysen nedan fungerar 

förtydligande och anses vara viktig då den ger betraktaren ytterligare ledtrådar om hur hon 

bör läsa modereportaget. 

 

Modereportaget Pillion’s Progress (bilaga 2) 
Modereportaget består av sju bilder sammanlagt, varav sex av bilderna har specifika rubriker 

som anger bildens tema. Bilderna är återgivna här i samma ordning som i reportaget. Under 

varje bild, utom den första, finns designern till dräkten på bilden angiven. De är sex av 

Indiens största designers: Tarun Tahiliani, Manish Malhotra, Surily Goel, Manish Arora, 

Shantanu & Nikhil, Rajesh Pratap.  

 
Beskrivning av reportagets första bild, bild 1: Överst på sidan ser vi texten Elle Fashion och 

längre ned på sidan, inklippt på själva bilden, ser vi titeln till modereportaget: Pillion’s Progress. 

Den engelska titeln kan exempelvis översättas till svenska med Utvecklingen för damsadeln. På 

bilden ser vi en ung indisk kvinna som sitter på damsadeln av en motorcykel. Vid styret sitter 

en man som är mindre än kvinnan på bilden, klädd i en ljusblå sommarskjorta och mörka 

byxor. En man som snabbt kör förbi fotografen och även betraktaren till bilden. Mannens 

                                                 
28 Johannesson, Lena, 2001, s. 237. Se även Eriksson och Göthlund, 200 , s. . Både de och Johannesson syftar här på 
det E. H. Gombrich (1909-2001) har skrivit om detta.   
29 Panofsky, Erwin, Meaning in the Visual Arts, New York, 1955, s. 65-67. 
30 Eriksson och Göthlund, 2005, s.   
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ansikte är helt suddigt och till hälften täckt av en hjälm så mannen förblir för läsaren helt 

anonym. Hela bilden av motorcykelekipaget är suddigt då man får anta att farten är så hög 

och det är bara för att den unga kvinnan på bilden är helt vänd mot oss med sitt upplysta 

ansikte som hon syns bättre än mannen. Bakom motorcykeln syns ett suddigt gestaltat 

stadslandskap och motorcykeln åker på en väg som skulle kunna vara en bro av något slag. 

Det ser ut som om det är vatten som skymtar bakom vägens räcke mellan den och 

stadslandskapet. Kvinnan som sitter på motorcykelns damsadel bakom mannen skrattar och 

vinkar mot oss. I håret har hon ett guldfärgat och turkost hårband och håret är uppsatt högt på 

huvudet. På sig har hon en liten svart pärlbeströdd klänning med mindre axelband som delar 

sig nedtill så kvinnan kan sitta på motorcykeln så som en man med ett ben på varsin sida om 

den och inte som den traditionella damsadeln påbjuder med båda benen på ena sidan. En liten 

kort vit kjol som hon bär under klänningen går ned och täcker kvinnans halva lår. På fötterna 

har hon de indiska skorna kallade jutis som ser ut att här vara turkosa, blanka och dekorerade 

med pärlor.  

 
Beskrivning av bild 2 Goddess: Bilden på denna sida har fått namnet Goddess.  

Modereportaget andra sida ger oss en längre förklaring till reportagets innehåll. Först med 

underrubriken som lyder the motorcycle diaries, eller på svenska möjligtvis: Dagbok från en 

motorcykel. Sedan med den längre texten som lyder: Hit the road in native fashion that wears a 

strong global impression. Accelerate down fashion’s highway in fall/winter 2005 – and let all norms bite 

the dust. Fritt översatt till svenska: Kasta dig ut på vägen iklädd de inföddas mode, ett mode som har 

satt sina spår globalt. Väl ute på modets huvudgata accelerera under höst/vinter 2005 – och låt alla 

normer försvinna i vägens damm.  På bilden ser vi en indisk kvinna kliva upp i en autoriksha (en i 

Indien vanlig trehjulig taxi) klädd i en sari i en skiftande blå- och ljusgrön chiffong. 

Autorikshan är framträdande och den och kvinnan är det enda vi egentligen ser. Kvinnan är 

som inramad då vi ser henne genom autorikshan från dess andra sida. En med paljetter sydd 

blomma dekorerar sarins blus och runt huvudet ser vi vad som verkar vara samma hårband 

som i första bilden i reportaget. Runt sin handled vilar två armband, ett litet och ett större i 

ljusa färger.  

 

Beskrivning av bild 3 Boho Sexy: På bilden här ser vi en slags närbild av en kvinna som sitter 

gränsle över motorcykeln som en man. Mannen framför henne bär samma ljusblåa skjorta, det 

enda som vi ser av honom. Kvinnans stora fladdrande kjol är det som man framförallt lägger 

märke till i bilden och kjolen består av flera olika volanger i olika tyger och starka färger. Runt 
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midjan bär kvinnan ett bälte i vitt med många stora paljetter i olika färger och det turkosa 

linnet visar på samma färgglada mönster av paljetter sydda till blommor.   

 

Beskrivning av bild 4 Empire Line: På den tredje bilden ser vi samma kvinna igen med samma 

hårband. Denna gång ser vi henne bakifrån och hon sitter som förut bakom mannen utan att 

röra honom. Klänningen kvinnan nu bär är skapad inspirerad av empire-stilen med den höga 

midjan. Breda guldbårder följer längs kanterna på den svarta klänningen. Till detta bär hon 

silverfärgade stillettklackade skor. Bakom motorcykelekipaget ser vi en palm och en byggnad 

som syns mycket suddigt. En lägre stenvägg skiljer vägen från bakgrunden och även utsikten 

är svår att tyda.  

 

Beskrivning av bild 5 Folklore: På denna bild står motorcykeln stilla och kvinnan lutar sig 

stående mot motorcykelns ena sida. I handen har hon en liten tekopp. Det är en enkel kopp i 

stål. Bakom kvinnan är det på ena sidan en hög stenvägg och höga trädstammar. Bredvid 

väggen ser man lummig grönska framför vilken det står en grön skylt med en text skriven på 

hindi. Texten är suddig och skylten omöjlig att läsa till sin helhet. Kvinnan är det som står i 

fokus och är det som syns klarast på bilden. Hon bär här en starkt rosafärgad klänning med en 

korsett som är dekorerad med små speglar och paljetter. En korsett som sedan följs upp av en 

längre kjol som kallas sjöjungfrukjol i den lilla text som finns nederst på bilden. Små tunna 

paljettbeprydda axelband håller upp klänningen och runt halsen har kvinnan ett vitt 

pärlhalsband.  

 

Beskrivning av bild 6 Ethno–vintage: Mannen och kvinnan är nu tillbaka på samma bro som på 

första bilden. Kvinnan sitter med händerna utefter sidorna utan att vidröra mannen som även 

här syns mycket lite. Endast hans rygg och baksidan på hans hjälm. I håret har hon samma 

hårband men klänningen är en annan. Skorna ser vi inte och endast en bit av hennes lår syns. 

Bilden är beskuren strax nedanför motorcykelns sits. Den delvis beiga klänningen har ett 

mönster utav mörkvinröda blommor som sitter som på små blomrankor. En mörk vinröd 

jacka prydd med paljetter, pärlor och broderier av olika slag hänger runt kvinnans midja. Det 

ser ut att skymma och kvinnan ser lite trött ut. Bakljuset på motorcykeln lyser i dunklet.  

 

Beskrivning av bild 7 Ethno-folk: Kvinna med sitt hårband sitter här och syns åkandes på 

motorcykeln snett bakifrån. Nästan tydligast på bilden syns hennes stora axelremsväska som 

är guldbeige och rosafärgad med guldnitar. På sig har kvinnan en svart kappjacka med 

broderier i dova färger. Under kappan sticker en svart kjol fram. Mannen syns som på de 
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andra bilderna helt anonymt. Kvinnan ser eftertänksam ut. Hon ser snett nedåt, så vi ser 

henne i profil även då hon sitter med ryggen mot oss. Framför motorcykeln ser vi skogen växa 

upp bakom en mur som står mellan skogen och vägen.  

 

Tolkning 
Så som mannen visas i bilden ger han ett klart anonymt intryck. Hans ansikte syns aldrig och 

många gånger är bilden av honom suddig eller så är han helt frånvarande i bilden. Att 

uppmärksamheten inte bör riktas mot honom visas också genom att han är mindre än henne. 

Hans kläder är i form av en relativt enkel anonym kontorsklädsel. Hans roll är endast som 

den som skjutsar henne och på så sätt assisterar henne. Man skulle kunna tolka denna bild 

som att det fortfarande är mannen som styr då han sitter vid ratten men då man i Indien ofta 

använder chaufför och således kan styra utan att sitta vid ratten själv bör detta beaktas. Det är 

Hon som i hög fart är på väg in i framtiden med utvecklingen. Hon som förut suttit damsadel 

sitter nu på motorcykeln med ett ben på vardera sidan av motorcykeln så som mannen alltid 

fått göra. Det feministiska inslaget känns så tydligt i både det budskap själva bilderna vill ge 

oss samt i titeln till reportaget. Ytterligare ledtrådar får vi ju dock från texten på reportagets 

andra sida där det anges att: Hit the road in native fashion that wears a strong global impression. 

Accelerate down fashion’s highway in fall/winter 2005 – and let all norms bite the dust. Det indiska 

reportaget kallar här det egna nyaste inhemska modet för ett mode för de infödda. Samtidigt 

som man berättar att detta mode är mycket populärt globalt och att det är med detta mode 

som man kan motsätta sig konventionerna. Som kvinna struntar du i damsadeln och intar 

samma position som mannen i samhället. Det mode som visas här ger oss sedan många 

associationer till det etniska mode som beskrivits i uppsatsens teoridel.  Uttrycken Boho, Folk- 

och folklore, ethno- kommer igen från teorin ovan. Vi möter även termerna Vintage som ju står 

för ett äldre mode och den europeiska stilen empire från 1700-talet används som 

inspirationskälla. En blandning mellan det historiska och etniska används alltså även. 

Kvinnan har ett hårband i håret och samtliga dräkter är dekorerade med pärlor och broderier. 

De är färgstarka och många färger och tygmateriel finns blandade. Amy de la Haye beskrev 

hårbandet som en av de accessoarer som utmärkte hippien med det etniska modets uppkomst 

på 1970-talet och det har man låtit kvinnan på bilderna bära på varje bild här som något 

återkommande.  
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3. Sammanfattande diskussion och slutsats 
Syftet med denna studie var att se på hur begreppet etniskt mode används i praktiken inom 

dagens modejournalistik och inom den mode- och dräkthistoriska litteraturen, med 

utgångspunkt i hur exotiskt mode och dräkt presenteras i forskningen. Det började med att vi 

såg på vad Eicher, Baizerman och Cerny hade kommit fram till angående hur begreppet 

etniskt mode använts inom forskningen. Det begrepp som är studiens utgångspunkt. De 

angav att den etniska dräkten ofta fick symbolisera det avvikande, den andre, icke-europén. 

Även angav de följande ord som fungerande synonymer för begreppet: non-western, peasant, 

folk, primitive, tribal, exotic, regional, national, non-industrial, and traditional. Sedan i uppsatsen 

följde en redogörelse över hur den mode- och dräkthistoriska litteraturen i form av 

översiktsverk för 1600-, 1700- och 1800-talet i sin tur använt begreppet. Vi kan här se en viss 

skillnad i begreppsanvändningen då mode- och dräktlitteraturen även sammankopplar etniskt 

mode med den historiska dräkten, något som inte Eicher, Baizerman och Cerny gör. Den 

största skillnaden mellan forskningen och den mode- och dräkthistoriska litteraturen finner 

man dock först då den mode- och dräkthistoriska litteraturen når 1900-talets historia. Det är då 

den börjar beskriva bärandet av det etniska modet i termer som att även kunna vara ett 

politiskt ställningstagande. Mer detaljerat beskrivs det etniska modets användning år 2005 i 

modejournalistiken i form av artiklarna på Vogues hemsida. Man blandar här ihop den etniska 

dräkten med den historiska dräkten, precis som i de mode- och dräkthistoriska 

översiktsverken för 1600-, 1700- och 1800-talet. Men även ges bland annat ytterligare 

beskrivning av vilken typ av kläder det etniska modet utgörs av. Det är broderier, paljetter, 

mycket färger och materialblandning med mera.  

 

Slutligen i uppsatsen kom vi så till bildanalysen av modebilden i form av reportaget Pillion’s 

Progress. Ett modereportage som visade på likheter med den innebörd som begreppet etniskt 

mode ges inom forskningen enligt Eicher, Baizerman och Cerny. Vi såg beskrivande termer i 

reportagets bildtexter, de var i form av folk-, folklore och ethno- som alla är synonymer som 

känns igen från Eichers, Baizermans och Cernys slutsatser om hur begreppet etniskt mode 

används inom forskningen. Även visar dock reportaget på många likheter med den innebörd 

som begreppet etniskt mode ges i praktiken inom modejournalistiken och de mode- och 

dräkthistoriska verken under 1900-talet. Vi ser kvinnan bland annat bära mycket som är 

broderat, pärlbestrött och hon bär olika färgstarka plagg samt det signifikativa hårbandet. Allt 

detta som i de mode- och dräkthistoriska verken och på Vogues hemsida förklaras som del av 

den etniska trenden. Även blandas den historiska dräkten in. En dräkt inspirerad av empiren, 

anses enligt reportaget tillhöra det etniska modet. – Precis som i artiklarna på Vogues hemsida 
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och i texterna om 1600-, 1700- och 1800-talet i de mode- och dräkthistoriska verken. Men hela 

reportaget Pillion’s Progress handlar om något ytterligare som visar på en skillnad mellan 

forskningens definition av begreppet och dess användning i praktiken. Det etniska modet står 

här som symbol för ett politiskt motstånd. Bildtexten till reportaget Pillion’s Progress talar om 

för oss att det är med etniskt mode som du kan gå emot konventionerna. Du kan som kvinna 

stå i centrum och inta samma position som mannen. Inte som kvinnan i historien vara 

förpassad till att sitta i så kallad damsadel. Reportaget kan på flera sätt anses förespråka 

feminism, alltså ett politiskt motstånd mot patriarkatet.  

 

Men vad tyder detta på? Hypotesen bakom studien angav att den innebörd begreppet etniskt 

mode givits inom forskningen inte längre stämmer med vad man numer menar med begreppet 

inom modelitteratur och modejournalistik. Helt klart kan man här se att i praktiken har 

begreppet det etniska modet en annan användning än inom forskningen. Förutom att tyda på 

något annorlunda, den andra, och att vara ett tecken på vad man bland annat kan kalla för 

folklore, så står den också idag för något politiskt och även inbegriper den en historisk 

stilblandning. Två viktiga komponenter finns inte med i den definition av begreppet etniskt 

mode som används inom forskningen. Forskningen menar således något annat med begreppet 

etniskt mode än vad den mode- och dräkthistoriska litteraturen och modejournalistiken gör. 

Hypotesen kan därför sägas stämma. Dock måste det tilläggas att det finns likheter mellan de 

båda begreppsanvändningarna. Vid slutsatser av mindre analyser kan man anföra att man 

snarare ser tendenser till något, även om materialet som analyserats har ansetts representativt 

och många olika typer av källor använts. Det är också därför som uppsatsens slutsats lyder 

som följande: Man kan efter analys av två av de mest använda mode- och dräkthistoriska 

översiktsverken, en artikelsamling från ett av de största modemagasinen samt ett 

modereportage med exempel från modebilden, se tendenser till att den innebörd av begreppet 

etniskt mode som forskningen använder sig av inte stämmer ihop med den innebörd 

begreppet ges inom den mode- och dräkthistoriska litteraturen samt inom modejournalistiken. 

Forskningens definition av begreppet etniskt mode är alltså inte helt samstämmig med 

modeindustrins uppfattning av begreppet.   

 
I slutsatserna som dras från denna studie finns det ytterligare svårigheter. Först och främst 

måste man tänka på att hela uppsatsens hypotes bygger på att Eicher, Baizerman och Cerny 

haft rätt i sin analys av forskningens användning av begreppet etniskt mode. Det finns dock 

ingen annan forskning än deras att jämföra med, ingen annan forskning att ta del av som 
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behandlat eller kritiserat Eichers, Baizermans och Cernys studie. Det är därför svårt att avgöra 

hur beprövade och vedertagna deras resultat är. Därför är det också viktigt att tänka på vilka 

slutsatser vi drar från denna uppsats analys. Man kan säga att skillnaden som uppsatsen 

faktiskt kan visa på mellan användningen av begreppet etniskt mode inom forskningen med 

den inom litteraturen och journalistiken, kan tänkas tyda på två saker. Antingen på att Eicher, 

Baizerman och Cerny haft fel då de sett på hur forskningen använder sig av begreppet. Kanske 

har de missat de två komponenter ovan som saknats inom den begreppsdefinition de vill 

påvisa. Eller så tyder uppsatsens analys faktiskt på att forskningen inom ämnet inte tagit del 

av den begreppsanvändning som finns i praktiken. Det som varit uppsatsens hypotes.  

 

Efter att ha studerat hur begreppet etniskt mode används i forskningen och i praktiken är det 

även intressant att lägga märke till den bakomliggande eurocentrism som studien Eurocentrism 

in the Study of Ethnic Dress visar finns inom forskningen av mode och dräkt. Uppsatsen här har 

pekat på hur eurocentrismen vidare influerar även modejournalistiken och mode- och 

dräktlitteraturen idag. Värderingarna bakom begreppet etniskt mode och etnisk dräkt i Europa 

har sitt ursprung i tiden för den Europeiska koloniseringen och speglar den världssyn som 

rådde då.  
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4. Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att se på hur begreppet etniskt mode används i praktiken inom 

dagens modejournalistik och inom den mode- och dräkthistoriska litteraturen, med 

utgångspunkt i hur etniskt mode och dräkt presenteras i forskningen.  

 

Inom forskningen menar man att den etniska dräkten ofta får symbolisera det avvikande, den 

andre, icke-europén. Även anges följande ord som fungerande synonymer för begreppet: non-

western, peasant, folk, primitive, tribal, exotic, regional, national, non-industrial, and traditional. Då 

uppsatsen redogör för hur den mode- och dräkthistoriska litteraturen i form av översiktsverk i 

sin tur använt begreppet upptäcker man en viss skillnad i begreppsanvändningen då mode- 

och dräktlitteraturen även sammankopplar etniskt mode med den historiska dräkten, något 

som man inte gör inom forskningen. Även påvisas hur den etniska dräkten kan vara ett 

politiskt ställningstagande. I uppsatsens analys av begreppets användning inom 

modejournalistiken kan man sedan se hur den etniska dräkten, precis som i de mode- och 

dräkthistoriska översiktsverken utgörs av kläder med broderier, paljetter, mycket färger och 

stor materialblandning med mera.   

 

Som del av analysen av begreppets användning inom modejournalistiken innehåller även 

uppsatsen en bildanalys av modebilden. Modebilden i form av modereportaget Pillion’s 

Progress ur tidningen Elle. Ett modereportage vars användning av begreppet etniskt mode 

visar på likheter med den innebörd som begreppet ges inom forskningen. Vi såg beskrivande 

termer i reportagets bildtexter, de var i form av folk-, folklore och ethno- som alla är synonymer 

som känns igen. Även visar reportaget på många likheter med den innebörd som begreppet 

etniskt mode ges i praktiken inom modejournalistiken och i de mode- och dräkthistoriska 

verken. Kvinnan i de olika bilderna ur modereportaget bär mycket som är broderat, 
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pärlbestrött, olika färgstarka plagg samt det signifikativa hårbandet. Allt detta som i de mode- 

och dräkthistoriska verken och på Vogues hemsida förklaras som del av den etniska trenden. 

Även blandas den historiska dräkten in. En dräkt inspirerad av empiren, anses enligt 

reportaget tillhöra det etniska modet, precis som i artiklarna på Vogues hemsida och i de 

mode- och dräkthistoriska verken. Med uppsatsens bildanalys ser vi något ytterligare som 

visar på en skillnad mellan forskningens definition av begreppet och dess användning i 

praktiken. Det etniska modet står som symbol för ett politiskt motstånd. Reportaget kan på 

flera sätt anses förespråka feminism, alltså ett politiskt motstånd mot patriarkatet.  

 

Uppsatsens hypotes anger att den innebörd begreppet etniskt mode givits inom forskningen 

inte längre stämmer med vad man numer menar med begreppet inom modelitteratur och 

modejournalistik. Uppsatsen visar att i praktiken har begreppet det etniska modet en annan 

användning än inom forskningen. Forskningen menar således något annat med begreppet 

etniskt mode än vad den mode- och dräkthistoriska litteraturen och modejournalistiken gör. 

Dock måste det tilläggas att det finns likheter mellan de båda begreppsanvändningarna. 

Uppsatsens slutsats lyder som följande: Man kan efter analys av två av de mest använda 

mode- och dräkthistoriska översiktsverken, en artikelsamling från ett av de största 

modemagasinen samt ett modereportage med exempel från modebilden, se tendenser till att 

den innebörd av begreppet etniskt mode som forskningen använder sig av inte stämmer ihop 

med den innebörd begreppet ges inom den mode- och dräkthistoriska litteraturen samt inom 

modejournalistiken. Forskningens definition av begreppet etniskt mode är alltså inte helt 

samstämmig med modeindustrins uppfattning av begreppet.  Med hur begreppet används i 

praktiken.  
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