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”Språk är lagstadgande, tal är dess kod... Att ge uttryck för en diskurs är inte, som så 

ofta upprepas, att kommunicera, det är att erövra.” Roland Barthes 1 

 

 

Del I. Inledning 
Bakgrund 
 

 

 

 påverkar text och bild varandra? På olika sätt kan de fördjupa och understryka 

varandras innebörd men samtidigt kämpar de om samma utrymme och uttryck. På vilket sätt 

arbetar i så fall text och språk för att lyfta fram det som inte bilden kan visa?  
   Genom sammanförandet av ord och bild blir den kritik som yttras i verken ofta både explicit 

och oundviklig. Det verkar ofta röra sig om just ett motstånd och ett eventuellt uppbrott mot 

många av de patriarkala strukturer som råder i samhället. Kan detta tillvägagångssättet sägas 

vara ett typiskt kvinnligt sådant och varför? Blir användandet av språket ett instrument för att 

försöka slå hål på samhällets könsmaktsordning. Språket (som är ännu ett manligt maktmedel) 

kan bli ett redskap för att demontera och blottlägga samhälleliga diskurser. Vad kan språket 

uttrycka som inte bilden kan? Hur kan dessa två befrukta varandra och understryka ett 

innehåll och en mening?  

   Flertalet konstnärer använder sig av språket i sina verk och en stor del av dessa är kvinnor. 

Tre konstnärer som just baserar sitt uttryck på språk är Barbara Kruger, Jenny Holzer och 

Sejla Kameric. Hos den amerikanska (ord) konstnären Jenny Holzer skapar språket bilden. 

Holzer projicerar sina truismer på husfasader, hon låter dem lysa upp stortavlor och ristar in 

dem i stenbänkar och låter ”bilden” bestå av text. I sitt verk Bosnian Girl använder den 

bosniska konstnären Sejla Kameric ”funnen” graffiti och låter texten i verket bli en 

förutsättning för det bildliga budskapet. Barbara Kruger ställer ord och bild mot varandra och 

använder sig av ett effektfullt och rakt reklamspråk och - uttryck. Text och bild skapar hos 

dessa konstnärer en enhet och är inte delbara i olika komponenter.   

 

                                                 
1 ”Language is legislation, speech is its code...To utter a discourse is not, as is often repeated, to communicate, it 
is to subjugate.”  Roland Barthes, Linker Kate, Love For Sale: the words and pictures of Barbara Kruger 
(Abrams, 1990), New York, s. 27 

Hur 
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Jenny Holzer svarar i en intervju på frågan om varför det ofta verkar vara just kvinnor som 

ifrågasätter konstkonventionen. Det utmanande och uttryck av maktdekonstruktion som följer 

baseras enligt Holzer på en önskan om att ”rätta det som är fel”.2 Barbara Kruger säger apropå 

kombinationen text och bild ”Jag tänker inte på konst per se, jag tänker på hur ord och bilder 

– bilder med ord- fungerar i konsten”. 3 

   Genom att titta på dessa konstnärer är min intention att söka se hur och vad som finns att 

vinna i uttryck genom användandet av språket som en stor del, eller, som i Jenny Holzers fall, 

den enda delen av verket. Vid betraktandet av den konceptuella konst som detta handlar om 

blir det påtagligt hur många det är som utnyttjar kombinationen av text och bild. Frågan som 

då uppenbarar sig är (om man tar i beaktande den traditionella bilden av kvinnan som objekt) 

på vilket sätt konstnären som använder sig av språket möjligtvis kan förvandla det kvinnliga 

objektet till ett subjekt? Genom användandet av språket exponerar konstnären de i samhället 

underliggande och rådande strukturerna. Språket blir således ett verktyg så väl som ett vapen 

för dekonstruktion och urskiljning av de oftast patriarkala normer vi utgår ifrån till vardags.  

 

Den genom historien av mannen avbildade och av hans blick objektifierade kvinnan har 

numera tagit över representationen av sig och sitt kön men hur ser då den bilden av kvinnan 

ut? Det jag finner intressant är att titta på om och hur ett kvinnligt subjekt kan med hjälp av 

språket (åter) skapas på ett sätt som inte är möjligt att göra enbart bildligt.  

   Vårt subjekt och objekt är intimt förknippade med de strukturer vi utgår ifrån i skapandet av 

bilden av oss själva och av vår omgivning. Strukturer och strukturella formationer ger oss 

förutsättningarna för hur vi uppfattar världen omkring oss, de sätter in oss i ett mönster och en 

kontext och skapar våra ramar. Dessa ramar förutsätter först och främst att mannen är subjekt, 

eller snarare att subjektet är mannen då det är han som skapar strukturerna och sitter på 

makten över representationen. Mannen är människan. Det är han som står som modell för det 

ideala vilket automatiskt gör kvinnan till det andra, den avvikande. Kan konstnärerna genom 

att införa ett språkligt plan i verket föra bilden av kvinnan bortom den ofta schablonmässiga 

visualiseringen och därmed förlänga avbildningen till att omfatta inte enbart hennes fysiska 

uppenbarelse utan även hennes intellekt? I min uppsats kommer jag att fokusera på hur ett 

kvinnligt subjekt kan skapas och det går inte att titta på presentationen av ett kvinnligt subjekt 

utan att ta i beaktande de strukturer som omger oss. De genusbundna strukturerna i samhället 

                                                 
2 Flynn, Patrick J B, “Jenny Holzer”, The Progressive, 04-1993, s. 30-35 
3 Isaak, Jo Anna, Feminism and Contemporary Art, The Revolutionary Power of Women’s Laughter, (Routledge, 
1996), London, New York, s. 40 
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tydliggörs i de verk som behandlas i uppsatsen. Dessa strukturer bygger i sin tur på makt. Den 

med makt bestämmer vad som är normalt och inte, vem som är subjekt och inte. Manligheten 

blir därmed normen som mäter sig mot och vinner sin makt ur kvinnligheten och dess brist på 

inflytande. Barbara Kruger säger att hon aldrig haft för avsikt att ge sig in på ett könskrig och 

menar att hon inte ser män som onda och kvinnor som goda.4 Jenny Holzer vill undvika att 

tala med en kvinnlig röst eftersom, menar hon, det som kategoriseras oftast blir lättare att 

avfärda. Sejla Kameric befinner sig i en delvis friare position då hon inte enbart uttrycker sig 

med ord men hamnar ofrånkomligen även hon som kvinnlig konstnär (och ung dessutom) lätt 

i en ”kvinnofälla”.  

   Vad de däremot har gemensamt är att de undersöker och använder sig av ideologier och 

föreställningar som råder i samhället. Sällan ifrågasatta normer, oskrivna lagar och 

könsbunden maktfördelning öppnas i verken för ett nedmonterande och blottläggande 

 

 

Syfte 

Hur fungerar språk inom kontexten för konst och bild? På vilket sätt kan texten i ett verk bidra 

till mottagandet av verket. I uppsatsen undersöker jag språkets roll och hur det i verk av 

Kameric, Kruger och Holzer kan bli en del av en dekonstruktion och ett undersökande av 

sociala strukturer. Min avsikt är att analysera huruvida denna dekonstruktion av regler och 

normer kan främja skapandet av ett kvinnligt subjekt i motsats till det mer vanliga kvinnliga 

objektet. Mitt syfte med uppsatsen är således att söka utröna hur ord och bild påverkar 

varandra och det konstnärliga uttrycket. Ord och bild tillhör två olika traditioner och betraktas 

ofta på olika sätt med bilden som förmedlare av ett direkt och ofta känslomässigt budskap och 

språket/ordet som det rationella, tydliga budskapet. Det i uppsatsen inledande citatet av 

Roland Barthes kan ses som symptomatiskt och tydliggörande för denna syn. Är språk bara så 

som Barthes hävdar att erövra eller kan språket även kommunicera i kombination med bilden? 

Hur görs i så fall detta och med vilket resultat. På olika sätt kan man föra in språket i konsten 

och detta ger olika effekter och uttryck. Kan införandet av språket som ytterligare ett plan ge 

konstnären möjlighet att vidga uppfattningen av verket och samtidigt flytta ramarna för synen 

på kvinnan som avbildad till att inte bara gälla en representation fokuserad på hennes 

kroppsliga företräden? 

    

                                                 
4 Plagens, Peter, “Working with Words” Newsweek, October 25, 1999, s. 85-86 
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Problemformulering 

I uppsatsen undersöker jag hur text och bild påverkar varandras uttryck i konsten och om 

användandet av språk i bilderna kan vara ett medel med vilket ett kvinnligt subjekt kan 

skapas. Jag tittar på hur de analyserade konstnärerna använder språket och på vad det kan 

bidra med i det konstnärliga uttrycket.  Problemformuleringen lyder således ”Kan språket i 

verket bidra till en manifestation och ett skapande av det kvinnliga subjektet?” En hypotes är 

att den vanligaste uppfattningen av kvinnan som ett betraktat objekt ytterligare cementeras 

rent bildligt i verken då dessa påvisar kvinnans brist på makt och i viss mån hennes avsaknad 

av frihet. Texterna i verken blir då en motpol till det bildliga uttrycket och även ett avslöjande 

av de sociala normer som sätter de regler vilka befäster kvinnan som objekt och mannen som 

styrande subjekt. I uppsatsen kommer de strukturer som kommer fram i verken att undersökas 

för att se hur speglandet av dessa kan påverka den kvinnliga representationen och bidra till att 

skapa ett kvinnligt subjekt. 

   Analysen av verken utgår från två frågor där den övergripande rör hur ett eventuellt 

kvinnligt subjekt manifesteras i verken. Följden av den frågan blir att undersöka de 

samhälleliga och socialt befästa strukturer som framträder i texterna.   

   I uppsatsen funderar jag på om man i dagens mediala och patriarkalt styrda samhälle där 

mannen är den som oftast styr representationen av kvinnan kan tala om ett kvinnligt subjekt. 

Avbildningen av kvinnan görs oftast av män för män och kvinnan blir därmed reducerad till 

att vara ett objekt, en dekoration. Kvinnan själv stöter på problem vid avbildandet då hon 

riskerar att bara upprepa den av mannen för henne skapade rollen. Hur gör man då för att 

komma undan denna schablonmässiga avbildning? Kan texten i verket bidra till att 

transformera det kvinnliga objektet till ett subjekt? 

 

 

Avgränsning 

Barbara Kruger, Jenny Holzer och Sejla Kameric arbetar alla på olika sätt med språk som del 

av deras konstnärliga uttryck. I fokus för min analys ligger undersökandet av huruvida 

konstnärerna med språkets hjälp kan skapa ett kvinnligt subjekt. Det kvinnliga objektet (och 

eventuella subjektet) är sprungna ur samhälleliga och sociala normer och konstruktioner. I 

verken lyfter jag fram de underliggande strukturer som språket visar på och koncentrerar mig 

på hur verken blir en spegling av vårt samhälle och dess oskrivna sociala lagar. Med ett 

poststrukturalistiskt perspektiv undersöker jag de genusbundna strukturer och hur dessa 

konstnärer genom användandet av språk och text problematiserar kvinnans position i 
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samhället och med det de strukturella diskurser som råder. När jag i uppsatsen talar om 

begreppen bild och text gör jag detta främst ur ett visuellt perspektiv. Min ambition är inte att 

djupare angripa problemet språkvetenskapligt. Istället är intentionen att se hur språket och 

orden påverkar bilden och den visuella/estetiska upplevelsen av verken. På vilket sätt bidrar 

orden i t.ex. Sejla Kameric verk till att formulera våra förväntningar och styra vårt 

mottagande av bilden? Hur fungerar orden i Jenny Holzers konst som bara består av ord? 

   I uppsatsen görs en, med hänvisning till Sapire-Worfhypotesen5 och synen på språket som 

en spegel av hur vi ser på världen, liten utvikning om hur användandet av språket avslöjar 

våra strukturer. Bortsett från det kommer jag inte att närma mig språket vare sig ur en 

analytisk eller ur en språkvetenskaplig utgångspunkt. Utvikningen görs främst för att belysa 

hur allt omkring oss, bland annat med hjälp av språkbruk, formas efter den styrande normen. 

Uppsatsen börjar och slutar i undersökningen av hur användandet av språk i konsten kan bidra 

till att nyansera bilden av främst kvinnan men även samhällets normer.  

 

 

Teori/metod  

Analysen och läsningen av bilderna görs som sagt ur både ett genusvetenskapligt och 

poststrukturalistiskt perspektiv. Poststrukturalismen och genusvetenskapen baserar sig båda 

främst på nedbrytandet och avslöjandet av för oss många gånger osynliga eller självklara 

regler. Uppsatsens hävdande av den diskursiva praktiken för att förstå och kunna tolka ett 

verk blir användbar i detta fall då konstnärerna bygger sina verk på ett av samhället 

konstruerat regelverk. Roland Barthes hävdar vikten av intertextualiteten och av att 

kontextualisera ett verk. Detta är högst aktuellt i de valda verken då de direkt blir en 

kommentar till vårt samhälle och levnadssätt. Poststrukturalismen ser dessa strukturer inte 

som oföränderliga eller intakta utan tvärtom som ständigt föränderliga. De är inte några 

universellt tidlösa sanningar som väntar på att upptäckas utan något vi skapar för att kunna 

tolka världen omkring oss. Utvecklingen av detta blir en dekonstruktion av strukturerna som 

omger oss och en analys av dessa. Tydligt i verken blir också de underliggande strukturer som 

samhället skapar och då min tolkning görs ur ett genusperspektiv blir det intressant att ta 

dessa strukturer i närmare betraktande. I teoridelen kommer jag att redogöra för inriktningarna 

inom genusteorin samt diskutera deras för- och nackdelar och relation till varandra. Michel 

Foucaults syn på sexualiteten som socialt konstruerad och underliggande allt vi företar oss 

                                                 
5 Hylland Erikssen, Thomas, Små platser - stora frågor. En introduktion till socialantropologi, (Nya Doxa, 
2000), Nora, s. 246: Sapire-Worfhypotesen 
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upptar en stor del av teoridelen.6 Hélène Cixous7 och Luce Irigaray8 talar båda om språk inom 

det genusvetenskapliga fältet där den förra fokuserar på skapandet av en kvinnlig skrift vikten 

av att kvinnan ska ”skriva sig själv” och den senare på språket som ett medel för skapandet av 

subjektet. Rörande genusteorin fokuserar jag främst på två riktningar, den konstruktivistiska 

och den essentialistiska (biologiska) och ställer Simone de Beauvoir och Luce Irigaray mot 

varandra. I sammanhanget kan den konstruktivistiska teorin med fokus på strukturella 

konstruktioner och synen på kön som just något skapat te sig mest lämpad men även inom den 

existentialistiska synen finns teorier vilka kan fördjupa läsningen av verken.   

    

 

Tidigare forskning och litteratur  

Forskningen både gällande förhållandet mellan text och bild och rörande den kvinnliga 

representationen tar många gånger avstamp i strukturalismen. Båda områdena baseras på ett 

system och följaktligen en dekonstruktion av detta. Inom text/bild – fältet koncentreras frågan 

på hur strukturerna avslöjas, genom texten eller bilden, och hos genusforskarna är det just 

bilden av kvinnan som avslöjar den rådande strukturen.  

 

Tidigare forskning som riktar in sig på förhållandet mellan text och bild fokuserar ofta på hur 

text och bild opererar på olika nivåer men är vaga när det kommer till hur dessa faktiskt 

påverkar varandra. Gemensamt för synen på förhållandet mellan de båda är just 

problematiken rörande vilket medium det är som styr verkets uttryck. Studier av konceptuell 

konst återkommer ständigt till relationen mellan text och bild och den samverkan dessa har 

inom konceptkonsten. Språket får ofta beteckna det explicita, tydliga mediet medan bilden 

”bara” avbildar objektet i fråga utan att närmare gå in på dess delar. Bilden som helhet - 

språket som detalj skulle man kunna sammanfatta det hela i alla fall om man tittar på 

förhållandet ur en konventionell synvinkel. Synen på dessa två media är ofta en komparativ 

sådan vilket W J T Mitchell i Picture Theory anser bör undvikas.9 Han menar att man måste ta 

hela mediets struktur i beaktande och undvika att se bilden och språket som ”rena” var för sig 

stående komponenter.  

                                                 
6 Foucault, Michel, Sexualitetens historia del 1, Viljan att veta, (Daidalos, 2004), Göteborg   
7 Cixous, Hélène, ”The Laugh of the Medusa” Feminism Art Theory, An Anthology 1968-2000, red Hilary 
Robinson, (Blackwell Publishers, 2001), Malden, Mass., s. 627  
8 Burke, Carolyn, ”Irigaray Through the Looking Glass”, Engaging with Irigaray, red. Carolyn Burke, Naomi 
Schor, Margaret Whitford, (Columbia University Press, 1994), New York, s. 38   
9 Mitchell, W J T, Picture Theory, (The University of Chicago Press, 1994), Chicago, s. 89  
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Sällan fördjupas problematiken rörande vad som egentligen händer när text tar del av ett 

visuellt uttryck. Texten får ofta anses stå över bilden och dominera uttrycket. Synen på 

förhållandet mellan fotografi och text kompliceras då det strukturella begreppet tas med i 

diskussionen. Robert C. Morgan utnämner fotografiet till det som avslöjar de systemiska 

idéerna medan andra tvärt om talar om just språket som det som dekonstruerar strukturer. 10 

   Text och bild anses ofta konkurrera om positionen som det som dominerar uttrycket 

alternativt avslöjar strukturerna som de baseras på. Den motstridiga synen på dessa två 

komponenter baseras till stor del på den numera reviderade men seglivade synen på 

fotografiet som ett direkt avtryck av verkligheten. Det är som Mitchell beskriver det ett 

meddelande ”utan kod”, helt och hållet objektivt medan den mer avancerade och hos 

fotografiska teoretiker mer accepterade synen gör fotografiet till själva språket vilket i sig ofta 

accentueras genom användandet av språk i fotografiet.11 Mycket av forskningen som berör 

just Barbara Kruger koncentreras kring hennes ord (och deras grafiska utformning). Det är på 

texterna tonvikten läggs och det är språket som analyseras.12 Bilderna hos Kruger behandlas 

ofta högst sekundärt, de nämns pliktskyldigast och konstateras precis som i denna uppsats 

vara ”anonyma” bilder. Det språkliga innehållet betonas. Detta kan knappast ses som vare sig 

ett förbigående eller en förenkling.  I språket finns essensen.  

   Då den textbaserade konsten har sitt ursprung i konceptkonsten har jag även närmat mig det 

området och där kan nämnas Art Into Ideas och Conceptual Art, An American Perspective, 

båda av Robert C. Morgan som ger en allmän och överskådlig bild av konceptkonstens 

framväxt med Marcel Duchamps i spetsen. Craig Owen – antologin Beyond Recognition: 

Representation, Power and Culture tar ur ett konstteoretiskt perspektiv upp representationen 

och avbildningen av främst minoriteter samt diskuterar själva konstbegreppet. Owens teorier 

reflekterar svårigheten i att bedöma den konceptuella konsten och i mitt kapitel om 

konceptkonst lutar jag mig mycket på hans åsikter i ämnet. Inom koncept- och 

appropriationskonst är just diskussionen om konstbegreppet intressant vilket även Hal Foster 

belyser i The Return of the Real.  För studier kring problematiken rörande text och bild har jag 

använt mig av W J T Mitchells Picture Theory och därutöver flertalet artiklar i ämnet.  

   Representationen av kvinnan och bilden av henne som objekt är väl undersökta områden. 

Forskningen här koncentreras ofta på blicken och objektifieringen av kvinnan och synen på 

henne. Blicken som behärskar henne tas upp bland annat av Joan Rivière som fokuserar på 
                                                 
10 Morgan, Robert C, Conceptual Art, An American Perspective, (McFarland & Company, Inc. Publishers, 
1994), Jefferson, N C, s. 58 
11 Mitchell, W J T s. 282 
12 Plagens, Peter, “Working with Words”, Newsweek, vol. 134, nr.17, 1999, s.85-86 
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den kvinnliga maskeraden och talar om kvinnligheten som ett falskspel som sätter hela 

representationsapparaten ur spel.13 Hur kvinnligheten formas och huruvida den är beroende av 

kön eller samhället är ingående studerat av fransyskorna Simone de Beauvoir14 och Luce 

Irigaray, vilka står som motpoler inom genusforskningen och den feministiska teorin. Då 

Irigaray också tar upp språket som en aspekt av skapandet av subjektivitet finner jag henne 

extra intressant med hänsyn till det konstuttryck jag undersöker.  

   Annars koncentrerar sig forskningen inom ämnet främst på representationen av kvinnan och 

hur den görs samt vad det är som konstituerar vår sexualitet. Judith Butlers teori om att kön är 

något biologiskt med genus som vårt ”socialt konstruerade kön” är en av uppfattningarna 

inom detta fält.15 Olika syn och teorier råder här och att till exempel ställa de Beauvoir som 

konstruktivist (existentialist) och Irigaray som essentialist mot varandra ger en intressant 

kontrasterande syn på vår sexualitet. de Beauvoirs klassiska ”man föds inte till kvinna, man 

blir det” är motsatsen till Irigarays syn på kvinnligheten som essentiell, ofrånkomlig och 

grundad redan vid födelsen. Om representationens dilemma och om hur representationen görs 

står åtskillig litteratur att finna. Antologierna Konst kön och blick: feministiska bilanalyser 

från renässans till postmodernism16 och Feministiska Konstteorier17 har där visat sig väldigt 

användbara då de kombinerar konstteori med genusproblematik och fokuserar på hur 

avbildningen av kvinnan görs, i vilken typ av bilder hon figurerar, samt tar upp blickens makt 

till diskussion. Bland övriga böcker med inriktning mot feminism och poststrukturalism som 

har visat sig användbara kan nämnas Kate Linker, ”Representation and Sexuality” i Art after 

Modernism: Rethinking Representation samt Feminist Poststructuralism av Chris Weedon. 

Kate Linker har även skrivit specifikt om Barbara Kruger och hennes bildspråk i Love fore 

sale och även utställningsboken Thinking of You behandlar Krugers konstnärskap ur olika 

aspekter. Rörande teoridelen bör böcker så som Det andra könet av Simone de Beauvoir, 

Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity av Judith Butler och antologin 

Engaging with Irigaray nämnas. 

 

 

 

                                                 
13 Rivière, Joan, “Kvinnlighet som maskerad”, Feministiska konstteorier, red. Peter Cornell et. all. (Raster 
Förlag, 2001), Stockholm, s. 29-44 
14 Beauvior de, Simone, Det andra könet, (Norstedt, 1999), Stockholm  
15 Butler, Judith, Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, (Routledge, 1990), New York 
16 Konst kön och blick: feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, red. Anna Lena Lindberg, 
(Norstedt, 1995), Stockholm 
17 Feministiska konstteorier, red Peter Cornell et. all. (Raster Förlag, 2001), Stockholm 
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Struktur  

Inledningsvis görs i uppsatsen en beskrivning av de utvalda verken och en presentation av 

konstnärernas bildspråk. Därefter följer en konstteoretisk del där jag ger en 

bakgrundsteckning av konceptkonsten och dess uttryck och även belyser appropriationens 

betydelse för det konstnärliga uttrycket. Här tas även problematiken rörande förhållandet 

mellan text och bild upp. Därefter följer en teoretisk presentation där jag först redogör för den 

feministiska teorins huvudpunkter inom konstruktivismen och essentialismen för att sedan 

presentera poststrukturalismen med fokus på sexualiteten och subjektiviteten som 

samhälleliga och sociala konstruktioner och frågan om det går att skapa ett ”kvinnligt 

subjekt”. I analysen sammanför jag sedan dessa delar för att se hur teorin kan appliceras på de 

valda verken. Avslutningsvis för jag en sammanfattande diskussion där jag reflekterar över 

hur språket kan användas för att utvidga bilden av kvinnan. 
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Del II. Verkbeskrivning 
 

 

Jenny Holzer  

 

 var, från en politisk ståndpunkt, dragen till skrivandet eftersom det var möjligt 

att vara väldigt explicit angående saker”.18  

 

Jenny Holzer blev 1990 den första kvinna att med en soloutställning representera USA på 

konstbiennalen i Venedig och hennes verk anses vara några av dem som bidragit till att 

utvidga fältet för den konceptuella konsten.  

   Jenny Holzer är precis det hon säger sig vilja vara i sin konst; explicit. Hon bygger sina verk 

enbart på text och textens förhållande till dess omgivning. Placeringen och utformningen blir 

lika viktig som innehållet och Gordon Hughes talar om hur hennes verk förvandlas från att 

vara textuella verk till att bli kontextuella sådana då omgivningen spelar en viktig roll i 

receptionen av dem.19 Med utformningen och miljöaspekten framkallar Holzer bilder hos 

betraktaren, ibland faktiska sådana som när mottagaren kan röra direkt vid orden. Andreas 

Hapkemeyer talar om hur bilder påverkar våra känslor och definierar det avbildade objektet i 

dess visuella utformning medan objektets möjliga innebörd bara kan förklaras av texten.20  

Hans teorier om att bilder påverkar våra känslor på ett sätt som ord inte kan motbevisas i 

Holzers konst.   

 

Jenny Holzer ger i flertalet av sina verk ofta utryck för en stark ångest och en djupt liggande 

allmänt känd men många gånger inte uttalad rädsla. Hon sätter bokstavligen ord på ett hot 

som är ständigt närvarande i samhället och i vardagen men som vi värjer oss ifrån och 

undviker att tänka på. Jenny Holzers konst är i många avseenden en både enorm och 

monumental konst. Blinkande i neon på ljustavlor på Times Square i New York, inristad i 

stenbänkar och projicerad på husväggar är det svårt att undgå hennes ord. Hos Holzer blir den 

intima och personliga känslan, önskan och ångesten uppblåst och oundviklig. Mitt i denna 
                                                 
18 Hapkemeyer, Andreas, “Image and word, photo and text”, Photo text, text photo: the Synthesis of Photography 
and Text in Contemporary Art, red Andreas Hapkemeyer, Peter Weiermair, (Edition Stemmle AG, 1996), 
Zurich, s. 13 
19 Hughes, Gordon,  “Power’s Script: or, Jenny Holzer’s Art after “Art after Philpsophy””, Oxford Art Journal, 
vol. 29, nr. 3, 2006, s. 419-440 
20 Hapkemeyer, Andreas, “Image and word, photo and text”, Photo text, text photo: the Synthesis of Photography 
and Text in Contemporary Art, s. 10 

”Jag 
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publika miljö där människor är offentliga och slutna kring sig själva lirkar hennes ord in sig 

hos oss. Hon öppnar det offentliga rummet för att sluta det i en privat tanke och blottar 

mottagarens mörkaste hemligheter för henne. Holzer säger i en intervju: ”Jag har alltid trott 

att de underbara sakerna i världen tar hand om sig själva, så vad som behöver behandlas är det 

som kommer att ta kål på dig”21  

   Holzers språk är ofta våldsamt, aggressivt och obehagligt. Verket “Under a Rock” från 1986 

ur serien ”Inflammatory essays” är olidligt men mottagaren fortsätter att läsa. Det är som 

känslan av en deckare. Våldet fascinerar och vi läser vidare och letar efter nyckeln i verket, 

något som ska förlösa oss (och offret) från smärtan. 

 

 CRACK THE PELVIS SO SHE LIES RIGHT. THIS IS A MISTAKE. WHEN SHE DIES 

YOU CANNOT REPEAT THE ACT. THE BONES WILL NOT GROW TOGETHER 

AGAIN AND THE PERSONALITY WILL NOT COME BACK. SHE IS GOING TO SINK 

DEEP INTO THE MOSS TO GET WHITE AND LIGHTER. SHE IS UNRESPONSIVE TO 

BEGGING AND SELF-ABSORBED.  

 

Med språket framkallar Jenny Holzer våra djupt förankrade starkaste rädslor rörande utsatthet 

och ofrihet. Och även om Holzer naturligt skriver ur en kvinnlig position och med en kvinnas 

röst trots att hon vill undvika en kategorisering (vilken enligt henne oftast leder till ett 

förkastande) är många av dessa rädslor kvinnliga sådana. ”Under a Rock” visades bland annat 

inristat i stenbänkar. Med läsningen följer då även möjligheten till en fysisk upplevelse av 

verket. Läsaren kan röra vid orden, följa dem med fingrarna och känna dem, kan bokstavligen 

röra vid känslan.  

 

 

                                                 
21 Flynn, Patrick J B, “Jenny Holzer” The Progressive, 04-1993, s. 30-35, 'I always figure the wonderful stuff 
will take care of itself, but what needs addressing are the things that will do you in.'   
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Protect me from what I want, 1986, Times Square, New York 

 

Jenny Holzers tilltal är både personligt och allmänt och hennes pronomen skiftar mellan att 

vara tilltalande och uppmanande som du och ni till att bli en egen reflektion i jag och mig. 

Den bildmässiga aspekten i Holzers verk tillkommer i mötet med mottagaren och omvärlden. 

Texten och orden i samverkan med omgivningen de placeras i skapar ett förhållande och 

bidrar med ytterligare betydelse till verket. Det är den ”allmänna” rösten, den kollektiva 

tanken som hos Holzer får en tydlig röst och ett klart uttryck. 

 

 
If you have many desires your life will be interesting, 1996, Florens 
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Orden i hennes verk är direkta, raka, budskap utan omskrivningar. Som betraktare öppnar vi 

oss totalt för språket och tar till oss dess budskap. Holzer konstaterar att det inte är 

konstfrågor utan livsfrågor som får människor att stanna på väg till lunchen vilket beskriver 

hennes intention bakom verken, att få publiken (den stora allmänheten) att vakna upp och 

stanna till.22 Det är dock inte enbart texten i Holzers verk som bidrar till det monumentala 

intrycket. Med sina verk förvandlar hon bekanta och allmänna omgivningar från att vara 

prosaiska fasader, sittvänliga bänkar eller neonblinkande reklamplatser till att bli poesi (om än 

obekväm sådan) och konst.  

   Jenny Holzers verk inbegriper både vad hon kallar ”truismer” alltså sanningar och längre 

mer intima texter, exempelvis ”Inflammatory essays” som kan beskrivas som 

känslobeskrivningar snarare än sanningar. Ett exempel på dessa känslor som samtidigt 

innehåller en politisk laddning är serien Lustmord (1993-94) där texterna är skrivna på hud 

med bland annat blod. Som bakgrund till de verken ligger våld mot kvinnor och då främst 

våldtäkt. I de verken ger Holzer både offer, förövare och betraktare en röst och ett språk. 

Gemensamt är att rösterna är avpersonifierade, neutrala i all sin skräck, sin våldsamhet och 

sin maktlöshet.   

 

Jenny Holzer talar om sökandet efter reduktion, efter den renaste formen av visuell 

representation, när hon i sina tidiga verk använde sig av diagram i sin konst.23 Och trots att 

hon sedermera övergav diagrammen till förmån för texten kan man fortfarande urskilja denna 

reduktion i hennes konst. Det språkliga uttrycket är rent, texterna ofta korta med ett avslut 

som samtidigt som det är tydligt ofta blir hängande i luften för att fyllas i av nästa läsare och 

nästa och nästa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Hughes, Robert, “A Sampler of Witless Truisms”, Time, 1990-07-30, s. 66-67 
23 Joselit, David, “Voices, Bodies and Spaces: The Art of Jenny Holzer”, Jenny Holzer, red. David Joselit, 
Renata Saleci, Joan Simon, (Phaidon Press Ltd., 1998), London, s. 42  
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Sejla Kameric 

 

 verket Bosnian Girl tar den bosniska konstnären Sejla Kameric och använder sig av 

soldatklotter hon funnit på en vägg. Kameric lämnar inte mycket utrymme över till 

betraktaren då hon rakt på sak attackerar den styrande normen. Sejla Kameric poängterar 

ordens budskap genom att sätta samman den med en bild på en ung kvinna (konstnären själv) 

i vitt linne. Hel och ren blir kontrasten mellan bild och ord total och det vi ser är inte vad 

texten säger.  

 

   
Bosnian Girl, 2003 

  

Fotografiet i verket är svart/vitt, ett halvkroppsporträtt av en ung kvinna. Bara bilden, utan 

text, hade kunnat vara vilket fotografi som helst men verket Bosnian Girl består av två lager, 

ett bildligt och ett språkligt. Orden är en nederländsk FN-soldats och är skrivna i svarta 

klottrade versaler i fyra rader. Texten ställer tre frågor och vad som kan ses som ett påstående 

eller ett svar. Texten är skriven på engelska och första ordet i tredje frågan är felstavat. Första 

frågan består av två ord; ”No teeth…?”, andra frågan även den av två; ”A mustache…?” och 

den tredje av tre ord; ”Smel like shit…?”. Varje fråga följs av tre tankepunkter och ett 

frågetecken. Bokstäverna blir lite mindre för varje rad för att sedan bli större igen i svaret. 

I 
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Vad texten ger uttryck för är inte bara ett absolut befästande av kvinnan som objekt utan även 

ett öppet förakt för hennes eventuellt bristande skönhet. Texten är uppbyggd som en gåta, som 

en historia med en lustig slutkläm ämnad att berättas av män för män.  

   Verkets övre ram går strax ovanför pannan på kvinnan och den nedre ramen skär hennes 

armar precis nedanför armvecken. Ljuset i bilden är relativt hårt, slaget från vänster vilket 

skapar en kontrastrik bild där kvinnans högra sida ligger i skugga. Överkroppen är vriden lite 

lätt åt vänster men blicken och ansiktet är riktade rakt in i kameran och möter betraktarens 

blick. Ansiktsuttrycket är samlat och neutralt. Både text och bild betonar verkets direkta och 

omedelbara tilltal med svart på vitt rakt framifrån. Textens svärta går igen i kvinnans hår som 

också är svart. Bakgrunden är vit och likaså kvinnans linne. Kvinnans fysiska företräden 

framgår tydligt i verket, betonade dels av texten som anspelar på ett icke-önskvärt utseende 

samtidigt som placeringen av texten accentuerar hennes kropp. Bilden byggs upp på 

kontrasten mellan svart och vitt samt kontrasten mellan ordens innebörd och bilden på 

kvinnan. Det finns också en kontrasterande verkan mellan klottrets snabba, fula, nästan 

smutsiga bokstäver och felstavade ord och kvinnans samlade, rena och kontrollerade uttryck 

och utseende. Trots kvinnans passiva pose utstrålar bilden inget lugn utan tvärtom ligger en 

oro i botten på verket. Kvinnan är utställd till betraktande under ordens föraktfulla tyngd.  
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Barbara Kruger  

 

 Krugers uttryck är ett numera välkänt sådant med ett utpräglat 

reklamspråk och med en grafisk utformning som skvallrar om 

hennes bakgrund och utbildning.24 I hennes verk är allt oviktigt bortskalat, fotografierna är tätt 

beskurna ofta med en klaustrofobisk tendens i känslan av att vilja spränga ramarna Kruger 

sätter upp och texterna är reducerade till att innehålla bara de mest väsentliga orden.  

 

 
Untitled, (Thinking of You), 1999 

 

Fotografiet i verket är svart/vitt och skuret på nära håll. Bilden består av två händer fingrar i 

närbild. Från det övre högra hörnet sticker tre fingrar in och från bildens nedre kant kommer 

den andra handen in. Texten, Thinking of You är vit Futura Bold (Krugers ständiga texttyp) 

placerad på röd botten och uppdelad i textblock om ett block för varje ord. De röda 

textblocken är centrerade och placerade under varandra med lika mycket utrymme mellan 

varandra. Texten griper inte in i bilden utan är neutralt placerad i delar av bilden där de 

varken påverkar eller döljer det bildmässiga budskapet.  

                                                 
24 Heller, Steven “Barbara Kruger, Artist and Social Critic”, Print, nr. 5, vol. 53, 1999, s. 68-71 

Barbara 
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De två händerna i verket interagerar med varandra men för betraktaren är det omöjligt att 

avgöra om de tillhör samma kropp eller två olika personer. Mellan tumme och pekfinger 

håller den undre handen en öppen säkerhetsnål och det är där som fokus i bilden ligger. Ljuset 

blänker i säkerhetsnålens huvud samtidigt som det vilar en skugga över den undre handens 

tumme och nagel. Spetsen på nålen sticker långfingret på den andra handen. Fingertoppen är 

lätt intryckt under nålens press och nålen går in i fingret precis ovanför ordet ”of”. Det är 

också nålen som förbinder de två händerna. Fingrarna på den nedersta handen är kraftigt 

belysta ovanifrån medan den undre handens fingrar delvis vilar i skugga. Ljuset blänker i 

säkerhetsnålen som visar upp en klinisk renhet vilket även kan sägas om fingrarna. Naglarna 

är kortklippta och rena, händerna utan synliga valkar eller skador. De är neutrala på gränsen 

till könlösa. Hela verket utstrålar en avsexualiserad känsla, och händerna likaväl som tanken 

är möjliga att applicera på vem som helst. Den svarta bakgrunden bakom texten och händerna 

flyter ut i oändlighet och lämnar händer och ord och även betraktare att sväva i ovisshet om 

vad som egentligen försiggår i verket. Trycket från nålen ger en tydlig smärtförnimmelse hos 

betraktaren men nästan ännu tydligare blir den inre smärtan som poängteras i bakgrundens 

mörker i kombination med texten. Det njutningsfulla i att tänka på någon förvandlas till en 

psykisk smärta som tar sig ett fysiskt uttryck. Den kvinnliga passivitetens smärta övergår i 

destruktivitet. Händerna på fotografiet ger en känsla av att vara urklippta, fristående från 

kroppslig kontakt. Det enda som förenar dem är den smärtsamma nålen. Ordens möjliga 

glädje och kärlek ersätts per omgående av en akut känsla av smärta.  

   Kruger förvandlar i verket en för de flesta av oss trevlig känsla till att bli något hotfullt som 

ligger utom räckhåll för vår kontroll. Denna hotfullhet härrör delvis ur fotografierna Kruger 

använder sig av i sina verk. Dessa är nästan undantagslöst ”allmänna”, kraftigt beskurna och 

på något sätt avskärmade från verkligheten.  

 

Barbara Kruger säger att hon inte är ute i ett könskrig där män är onda och kvinnor goda. 

Istället säger hon att hennes verk handlar om en ”/…/gränslös och fritt flytande terräng av 

smärta och lust”. ”Jag försöker fånga stunderna av extrem galenskap, personliga nöjen och 

verbalt våld i världen”.25  

 

 

                                                 
25  Plagens, Peter, “Working with Words”, Newsweek, 1999-10-25, “I'm trying to capture the moments of 
extreme insanity, personal pleasures and verbal violence of this world.”, s. 85-86 
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Del III. Teori 
 

Konstteori 
Konceptkonst 

 

 

 måste konst alltid definieras som ett alternativ till verkligheten?” 

Frågan kommer från Craig Owens som fortsätter med att 

konstatera att konsten ibland även kan vara ett erkännande av verkligheten, ett sätt på vilket 

man kan representera omvärlden och han ringar med de tankarna in en av de tydligaste 

idéerna inom konceptkonsten.26   

 

Barbara Kruger, Jenny Holzer och Sejla Kameric är konceptkonstnärer, kvinnliga sådana 

dessutom. De befinner sig i gott sällskap av bland andra Laurie Anderson, Martha Rossler, 

Sherrie Levine och i viss mån även Cindy Sherman vilka alla undersöker inte bara 

konstbegreppet utan omgivningen och dess strukturella principer i sina konstnärskap. 

Sherman iscensätter, med sig själv i huvudrollen, den manliga idealbilden av kvinnan. I 

hennes verk lurar ständigt en odefinierad hotbild i bakgrunden.  Även Laurie Anderson 

använder ofta sig själv i sin konst. Den något yngre bosniskan Sejla Kameric som är född 

1978, att jämföra med Kruger och Holzer som är 61 respektive 55 år gamla, följer i dessa spår 

och för den kvinnliga konceptkonsttraditionen vidare. Dessa tre konstnärer använder sig alla 

av språket i sin konst och gör det med ord som kan ses både som vapen och som mål. På detta 

sätt kan de ge uttryck för en skillnad samtidigt som de utforskar vägar där information och 

språk är kulturellt kodat.27   

 

Krugers verk når genom sitt avskalade bildspråk och direkta budskap ut till en stor publik. I 

viss mån kan tyckas att Kruger på detta sätt lockar betraktaren till sig genom att vara till synes 

enkel, nästan lite rolig (att ha en shoppingväska med orden ”I shop therefore I am” kan kanske 

ses som ett sätt att säga jag är medveten, jag konsumerar och konsumeras och det vet jag om) 

samtidigt som den aldrig blir cynisk eller exploaterande. Det ligger en poäng i att trots att 

                                                 
26 Owens, Craig, ”Honor, power, and the love of women”, Beyond Recognition, Representation, Power and 
Culture, red. Scott Bryson et. all.  (University of California Press, 1994) Berkley, s.143 
27 Chadwick, Whitney, Women, Art and Society, (Thames and Hudson, 1990), New York, s. 363 

”Varför 
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mottagargruppen för Krugers, Kamerics och Holzers konst framför allt är en van konstpublik 

vidgas den gruppen med språkets hjälp (reklamspråket i Krugers verk gör att även de som 

betraktar sig som ovana vid eller ointresserade av konst kan läsa dem) samt med den 

exponering verken har. Dessa konstnärers verk innesluts inte enbart i konstens ”finrum” utan 

existerar oftast direkt i den miljö de reflekterar.  

   När konstverken som här placeras bak på bussar, på stortavlor, på vepor över broar, på 

affischer vid busshållplatser och på husväggar skapas en direkt kontakt och interaktion med 

betraktaren eller mottagaren av budskapet. Konsten blir en del av stadsmiljön, en del av det 

generella reklambrus som dagens stadsbo lever i. Sejla Kameric går delvis tillväga på ett 

annat sätt. Orden i verket Bosnian Girl är inte hennes men i och med att Kameric tar orden 

och gör dem till sina har det blivit lika egalt här vem som skrev texten som vem som tog 

bilden i Krugers verk. I verken ges orden och bilderna nytt liv och tillskrivs ytterligare 

egenskaper.  De förflyttas från sina ursprungliga betydelser och laddas i och med inträdet i 

konsten med ett värde som betonas av verkets övriga innehåll. Med fotografiet i verket 

avvisar Kameric det orden säger och presenterar en motsats till dess fördomar. Men samtidigt 

som hon gör det måste hon visa sin kvinnlighet, hon skulle inte kunna göra det på något annat 

sätt. För att säga emot makten måste hon underkasta sig den och leva upp till dess krav. 

   Kruger kombinerar den svart-vita dokumentära och respekterade bildtraditionen med ett 

språk vars uttryck hör hemma i en helt annan sfär. Denna förening av två så motstridiga och 

uttrycksformer skapar förutsättningen för brottet i uttrycket.  

   

Marcel Duchamps får ta åt sig äran för att ha ”skapat” den konceptuella konsten.28 Med 

införandet av vardagliga ting i konsten, så som hans klassiska flaskställ och pissoar, inledde 

han en konstart baserad till stor del på ett ifrågasättande inte bara av samhället utan även av 

själva konstbegreppet. Den konceptuella konsten kan i viss mån ses som kärnan inom den 

postmodernistiska genren. Mitchell talar om postmodernismen som en ”oren” konstart som 

raderar ut skillnaderna mellan text och bild medan modernismen däremot avsåg att radera ut 

textualiteten från det visuella fältet. Inom konceptkonsten kan sägas råda ett ”utbrott av språk 

i det visuella fältet”.29 

  

 

                                                 
28 Morgan, Robert C, Conceptual Art, An American Perspective, (McFarland & Company, Inc. Publishers, 1994) 
Jefferson, NC, s. 1  
29 Mitchell, W J T, s. 244 



 22

Den konceptuella konsten baseras till stor del på ett minimalistiskt och intellektuellt uttryck 

med förkärlek för ett socialt och politiskt ifrågasättande. Som ytterligare exempel på detta kan 

nämnas Frank Stella, Robert Barry och inte minst konstnärsgruppen Art & Language vilka 

ofta i sina verk ställer ord och bild vid sidan om varandra.30 Anne Rorimer talar om hur 

språket i denna konst kommer att styra uttrycket snarare än att bara vara en del av det 

estetiska innehållet.31 Andreas Hapkemeyer konstaterar att medan bilden kan bekräfta ett 

objekts visualitet gör orden ett ”pålitligt ställningstagande”.32 Detta synsätt är symptomatiskt 

för synen på kombinationen text och bild som på intet vis är ett förhållande som är 

lättdefinierat. Synen på hur text och bild påverkar varandra skiftar och tydligt är att dessa 

uttryck ofta anses konkurrera om att uppnå likvärdig status i uttrycket hos ett verk.  

 

Konceptkonsten sätter bland annat fokus inte längre vid konstnärens unicitet och uttryck utan 

ser istället sammanhangen i samhället utanför konsten och inte minst utanför 

konstinstitutionen som det centrala. Tydligt hos de konstnärer som behandlas i uppsatsen är 

platslösheten. Många konstnärer inom den konceptuella diskursen bröt sig ut från den 

instängda konstinstitutionen (museet och galleriet) och beredde istället plats för konsten i 

betraktarens direkta närmiljö. De som ändå ställde ut sin konst på gallerier utnyttjade ofta 

dessa på ett sätt som inte gjorts tidigare. Kruger har till exempel vid en utställning använt sig 

av golv, väggar och tak och täckt dessa med sina verk. Jenny Holzer ristar in sina ord i 

stenbänkar och mycket av Krugers konst visas på ett okonventionellt sätt som reklam bak på 

bussar och trycks på tygkassar. Sejla Kamerics Bosnian Girl presenteras som affisch, inte som 

”konstverk”. Här är det tydligt hur konstbegreppet flyttas till att handla om budskap samtidigt 

som just själva frånvaron av institutionen blir en viktig poäng i uttrycket hos dessa konstnärer.  

    

Med förflyttningen av platsen där konsten visas kommer en delvis ny mottagarskara. 

Samtidigt med detta kan konsten tyckas försvåra sitt uttryck och sin innebörd. Som Anne 

Rorimer säger kan språket användas som ett medium inom konstens domän för att oavhängigt 

av material eller komposition uttrycka det faktum att konsten handlar om idéer.33 

 

 
                                                 
30 Morgan, Robert C, Art Into Ideas, (Cambridge Univ. Press, 1996), Cambridge, kap. 1, s. 13-61 
31 Rorimer, Anne, New Art in the 60s and 70s, Redefining Reality, (Thames & Hudson, 2001), London, s. 71 
32 Hapkemeyer, Andreas, “Image and word, photo and text”, Photo Text, text Photo: the Synthesis of 
Photography and Text in Contemporary Art, red. Andreas Hapkemeyer, Peter Weiermair, (Edition Stemmle AG, 
1996), Zurich, s.10 
33 Rorimer, Anne, New Art in the 60s and 70s, Redefining Reality, s. 95 
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På olika sätt utforskar och engagerar konstnärerna flera olika lager i vår perception och når 

därmed inte enbart in i samhället vi befolkar utan även i mottagarens sinne. Med sina verk 

skapar de debatt och belyser samtida och eviga frågor av vikt. På ett ofrånkomligt sätt påpekar 

de felaktigheter och problem inom vårt samhälles strukturer och inte minst våra liv och våra 

tolkningar av livet. Krugers ”lånade” enkla, raka fotografier får sin laddning i och med 

sammanfogandet med orden. Fotografiet blir här mycket tydligt det redskap det reducerats till 

inom konceptkonsten och står inte fritt som objekt i sig. Det blir ett medel vilket Kruger 

använder sig av för att föra fram sina verk som till stor del bygger på texten, orden hon sätter 

samman. Kruger kontrasterar orden med bilderna. Jenny Holzer säger att hennes verk redan 

från början utformats för att ”/…/ snubblas över när någon helt enkelt är ute och går”. Utan att 

tänka på något speciellt vill hon att mottagaren ska upptäcka dessa ovanliga påståenden. Vad 

hon utrycker måste ses som en önskan om att väcka ifrågasättande och skapa ett uppvaknande 

och närmare betraktande av samhället och de ”sanningar” konstnären levererar.34  

 

Språket kan i verken ses som en form av skulptur. Med orden kan konstnärerna modellera 

fram ett mera tydligt och riktat budskap än vad som kanske skulle ha varit möjligt annars. 

Betraktarens intryck kan ledas in i bilden utan att fastna på ”fel” saker. Fotografiet i Barbara 

Krugers verk är ett exempel på detta skulpterande. Ur det overkliga och ofta lite komiska 

fotografiet, starkt beskuret och gränsande till det absurda, skapar Kruger med orden en helhet. 

Med orden ges fotografiet ett nytt liv. Med orden fångar hon in betraktaren och tar henne 

tillbaka från det absurda, overkliga fotografiet till den krassa verkligheten. 

 

Robert C Morgan presenterar i en grundlig betraktelse av konceptkonsten olika typer av 

metodologier inom denna.35 Den strukturalistiska metoden grundar sig främst på tanken om 

konsten fungerande som ett språk. Med den synen ges därmed mediet (konsten) en symbolisk 

funktion där dess uttryckssätt är viktigare än själva objektet. Om definitionen av konst är en 

kulturell sådan kan den endast läsas genom det språk det använder sig av. Förhållandet mellan 

verket och kontexten det framställs i framstår därmed som det viktigaste. Gordon Hughes tar i 

sin artikel upp just kontexten som en starkt bidragande faktor till styrkan i Jenny Holzers 

konst.36 Hennes verk bygger så mycket på dekonstruktionen av ”sanningen” och samhället att 

                                                 
34 Kalaidjian, Walter, “Mainlining Postmodernism: Jenny Holzer, Barbara Kruger and the Art of Intervention” 
Postmodern Culture, vol. 2, nr. 3, 1992 
35 Morgan, Robert C, Art Into Ideas, (Cambridge University Press, 1994), Cambridge, s. 13 
36 Hughes, Gordon, “Power’s Script: or, Jenny Holzer’s Art after “Art after Philosophy”, Oxford Art Journal, 
vol. 29, nr. 3, 2006, s. 419-440 
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de behöver befinna sig i just det sammanhanget för att bli aktuella. Joseph Kosuth talar om 

text/kontext för att illustrera hur meningen förändras beroende på verkets placering och 

omgivning.37 Att använda sig av språk i konst blir ett sätt att markera frånvaro och närvaro.  

Gränserna mellan medierna överbryggas i och med kombinationen mellan text och ord.38 Ett 

av de mest betydande arven av Joseph Kosuths teori har varit den vittspridda kritiska 

uppfattningen att ett motsatt förhållande existerar mellan ord och objekt. Att det har 

kapaciteten att ersätta eller upplösa materiella ting.39 Det som tidigare sagts genom ett visuellt 

uttryck många gånger baserat på känsla och intryck ersattes nu av ett språkligt och i många 

fall mer direkt uttryck. Hapkemeyer talar om att det med språkets hjälp införs en explicit 

betydelsenivå i verket vilket ger både för- och nackdelar som resultat.40 Nackdelen som 

författaren ser den är att verket automatiskt delas upp i två delar med två betydelsenivåer där 

den ena bara kan bli läst och den andra bara bli betraktad. Fördelen är att det blir möjligt för 

konstnären att informationen rent estetiskt blir mer komplext uttryckt. 

 

Julia Kristeva pratar om skrivande som en praktisk kunskap inom den imaginära sfären och 

menar att den som sådan alltid är simulerad och härmad.41 Språket blir i hennes ögon ett 

medel som transformerar det visuella intrycket till något konkret medan Andreas Hapkemeyer 

ser det mer som ett samförstånd mellan uttrycken och menar att då de (text och bild) har 

möjligheten att operera på olika nivåer kan en mycket tydlig betydelsenivå inlemmas i verket.  

 

Den konceptuella konsten vilar ofta på en dubbeltydighet och ett utnyttjande av vardagliga 

företeelser och samhälleliga uttryck. Den använder samhället och dess strömningar som bas 

för ett kritiskt ifrågasättande av det samma. Det är dock inte bara samhället och vardagliga 

företeelser utan lika mycket användandet av och inkorporerandet av icke-konstnärliga medel 

som ligger till grund för den konceptuella konsten. Reklambilden och reklambudskapet får 

representera samhällets intrång i konsten. Konsten kommer utifrån och inte som tidigare 

inifrån. Här kan man, som Craig Owens, tala om konsten som ett erkännande av verkligheten 

och ett sätt att konstnärligt politisera sociala och samhälleliga problem.  

                                                 
37 Morgan, Robert C, Art Into Ideas, s. 18  
38 Hapkemeyer, Andreas, “Image and word, photo and text”, Photo text, text photo: the Synthesis of Photography 
and Text in Contemporary Art, s. 9 
39 Joselit, David, “Voices, Bodies and Spaces: The Art of Jenny Holzer”, Jenny Holzer, red. David Joselit et. all. 
(Phaidon Press Ltd., 1998), London,  s. 45 
40 Hapkemeyer, Andreas, “Image and word, photo and text”, Photo text, text photo: the Synthesis of Photography 
and Text in Contemporary Art, s. 10 
41 Kristeva, Julia, ”A Feminist Postmodernism?” Modernism/Postmodernism, red. Peter Brooker, (Longman, 
1992), London, s. 202 
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Att mottagaren av verken i fråga är en van läsare både vad det gäller text och bild är en 

förutsättning. Krugers verk bygger exempelvis i hög grad på en förförståelse för reklamspråk 

och talar om konsumtion med konsumenten själv. Modernismens konstbetraktare som senare 

med postmodernismen kom att ersättas av en mottagare har här tagit ytterligare ett steg och 

blivit en konsument av konst. Också hos Holzer kan denna konsumtion anas även om hennes 

uttryck är mindre direkt och mer poetsikt. ”If You Have Many Desires Your Life Will Be 

Interesting” visar att vi inte är summan av oss själva utan av det vi samlar på oss, det vi 

eftertraktar och även om det hos Holzer inte självklart handlar om en varukonsumtion utan 

om själsliga och fysiska önskemål är det likaväl en förbrukning det handlar om. Kamerics 

verk står delvis utanför den kommersiella aspekten. Hon bygger istället på ett mörkare tilltal 

som baseras snarare på sociologiska än kommersiella grunder. Vad som säljs i hennes verk är 

inte konsumtionssamhället eller dess effekter på oss som hos Kruger eller vår inre 

undertryckta längtan som hos Holzer utan ett direkt våld, fysiskt och psykiskt mot kvinnan i 

samhället.  

   I artikeln ”Mainlining Postmodernism: Jenny Holzer, Barbara Kruger and the Art of 

Intervention” konstaterar författaren att vad som kan verka som passiv konsumtion egentligen 

inbegriper flertalet angreppsvinklar, möjligheter och tillfällen att behandla vad han menar att 

Foucault skulle kalla ett ”maktens mikrofysik”.42  Med andra ord skapar mottagaren av ett 

verk något. Vi är en enligt författaren inte enbart passiva konsumenter utan även producenter 

som med vårt betraktande av ett verk skapar dess uttryck.  

 

 

Appropriationskonst   

Hal Foster menar att syftet bakom appropriationskonst är att den just ska exponera illusionen 

hos representationen och tränga igenom bildytan.43 Foster fortsätter med att klargöra 

definitionen mellan kopia och simulacra med att där kopian enbart skapar en modell som 

verkar som originalet ifrågasätter simulacran både kopian och originalet. Appropriation är 

således simulacra, inte kopia och ur den aspekten är även simulacran unik i sitt uttryck. 

Etablerade mönster hjälper till vid skapandet av nya.  

 

Krugers, Holzers och Kamerics konst är inte enbart simulacra. Deras estetiska uttryck baseras 

                                                 
42 Kalaidjian, Walter, “Mainlining Postmodernism: Jenny Holzer, Barbara Kruger and the Art of Intervention” 
Postmodern Culture, vol. 2, nr. 3, 1992 
43 Foster, Hal, The Return of the Real, (MIT Press, 1996), Cambridge, Mass., s. 146 
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till stor del på användandet av redan existerande bilder, texter och vetskap som sammanförs 

och presenteras i en ny kontext. Deras verk kan genom detta inlemmande sägas parasitera på 

redan klara föreställningar. De utnyttjar samhällets normer, ombildar existerande bilder och 

metaforer och vänder på etablerade begrepp. Genom appropriation görs något etablerat om, 

transformeras och tillskrivs en ny innebörd. Appropriationen bygger på att redan existerande 

verk och bilder ”förvandlas”. Fasta och erkända förhållanden utmanas och sätts in i en ny 

kontext. Sherri Irvin för i en diskussion om appropriationskonstens upphov och upphovsman 

fram rätten till verket.44 Hon klargör därmed appropriationens stora stötesten, nämligen frågan 

om vem som bör eller kan stå som konstnären bakom ett verk som inte är helt och hållet 

”unikt”. Användandet av redan befintligt material återfinns hos både Kruger och Kameric. 

Krugers bilder är inte hennes egna och Kamerics ord är inte hennes. Men i sammanförandet 

skapar de något nytt, ett nytt verk och ger ny innebörd till det redan sagda och gjorda. Irvins 

syn på den ursprungliga upphovsmannen som ”offer” tappar i ljuset av detta nyskapande 

möjligtvis lite av sin udd men frågan kvarstår dock som en viktig aspekt av konstdebatten.  

Man kan se appropriationen som ett interventionalistiskt konstnärligt uttryck som genom ett 

inlemmande av flera element i den slutgiltiga betydelsen låter de ursprungliga beståndsdelarna 

genomgå en metamorfos. Det nya uttrycket bär spår av de bitar som bildar en ny helhet och en 

ny innebörd.  

  

Hal Foster talar även om skapandet av en artificiell myt. Genom att bryta upp tecknet för att 

sedan skapa det på nytt i ett kritiskt montage blir det den konstruerade myten som cirkulerar 

istället.45 Genom att ta fasta på myten och mytbildande lämnas i sin tur utrymme för en 

tolkning och omtolkning av samhället. Barbara Kruger, Sejla Kameric och Jenny Holzer 

baserar sina verk på just myter. I deras konst träder myter om kvinnan, om mannen och 

samhället fram och samtidigt som de genom användandet dekonstruerar dessa myter ger de 

också plats för skapandet nya. Konstnärerna presenterar således på olika sätt myten om oss 

själva sedd genom det filter av reklam och konsumtion, både materiell och immateriell sådan, 

som vi ständigt omges av numera. Denna kategori inom appropriationskonsten bygger enligt 

Foster på en dekonstruktion och kritik av ideologin.46  Konstnärernas ifrågasättande och 

användande av stereotyper frilägger den underliggande representationen i samhället. Craig 

Owens nämner Barbara Kruger och hur hon använder sig av stereotypen som ett vapen, ”ett 
                                                 
44 Irvin, Sherri, ”Appropriation and authorship in contemporary art”, British Journal of Aesthetics, 2006-05-18, 
s. 123-137 
45 Foster, Hal, s. 93 
46 Foster, Hal, s. 118 
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maktinstrument”, och det blir i hennes verk en tydlig del av den sociala process hon 

blottlägger.47 Detta lämnar betraktaren med den komplexa uppgiften att inte bara avkoda olika 

lager inom verket utan att även uppmärksamma och erkänna de strukturer efter vilka vi rättar 

oss.  

 

 

Feministisk teori 
Kön eller genus 

 

 skilda riktningar kan uttolkas inom feminismen, den essentialistiska (eller 

biologiska) och den konstruktivistiska (socialt baserade). Dessa angriper från 

olika håll och med olika resultat problematiken i synen på kvinnan och kvinnans plats i ett 

patriarkalt samhälle. Tydligaste skillnaden hållningarna emellan är synen på kön och genus. 

För essentialisterna är skillnaderna mellan könen biologiskt betingade. Man föds till sitt kön, 

antingen som man eller kvinna, och därmed stiger man in i den roll som föreskrivs respektive 

kön. Vårt biologiska kön kan vi inte ändra på eller konstruera och inte heller de 

förutsättningar som följer med dem. Motpolen till detta står att finna inom konstruktivismen 

som gör skillnad på kön och genus. Det biologiska könet är bara fysionomi och säger enligt 

konstruktivisterna egentligen inte något om vem du är. Av vikt är däremot genus som är ett 

socialt konstruerat kön vilket betonas inte minst inom queer-teorin där det biologiska könet 

ofta är snarare ett hinder och något som inte representerar personen i fråga. Två franska 

filosofer får här representera de olika riktningarna, Simone de Beauvoir som är konstruktivist 

och Luce Irigaray som är essentialist. Vad som dock är viktigt för både de Beauvoir och 

Irigaray är skapandet av det kvinnliga subjektet och kvinnans tillgång till ett sådant då 

subjektet i våra sociala sammanhang per definition lyder under mannen.48 Diane Elam, 

förespråkande dekonstruktivismen, spetsar till diskussionen genom att hävda att det för 

feminismen inte går att undkomma anatomin även om hon menar att feminismen vägrar att 

acceptera anatomin som sitt öde.49 Däremot går det inte att undkomma kroppen ens i 

konstruktivismens namn.  

 

                                                 
47 Owens, Craig, “The Medusa Effect, or, The Specular Ruse”, Beyond Recognition, Representation, Power and 
Culture, red. Scott Bryson et. all. (University of California Press, 1994), Berkley, s. 191 
48 Schor, Naomi, ”This essentialism which is not one: Coming to grips with Irigaray”, Engaging with Irigaray, 
red. Carolyn Burke, Naomi Schor, Margaret Whitford, (Columbia Univ. Press, 1994), New York, s. 60 
49 Elam, Diane, Feminism and Deconstruction, Ms En Abyme, (Routledge, 1994), London, New York, s. 60 
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Essentialism och konstruktivism 

Den franska psykoanalytikern och lingvisten Luce Irigaray är essentialist. För Irigaray är vi 

sedan födseln inslussade i en biologisk förutsättning som inte går att ändra på och vårt kön 

talar om vem vi är. Det biologiska könet sätts hos Irigaray framför det socialt konstruerade 

genus. Skillnaderna mellan mannen och kvinnan baseras på en grundläggande olikhet i våra 

respektive fysionomier. Irigaray är emot den för många kvinnorörelser grundläggande frågan 

om att vinna samma rätt för kvinnor som de som männen har.50 Vad som däremot enligt 

Irigaray är av stor vikt vid en ”kvinnans befrielse” är främst att få till en förvandling av den 

kulturella diskursen och viktigast av allt, av kulturens ”operativa agent” - språket.51  För det är 

männen som sitter på språkets makt. Det är de som genom historien talat och skrivit. Språket 

är oundvikligen sexualiserat och näst efter mannens behärskande blick kommer mannens 

behärskande språk vilka båda bestämmer hur den kvinnliga representationen ska se ut.  

 

Lillian Munch Rösing menar i en diskussion om Irigaray att könsskillnaden är en 

grundläggande skillnad och den som först presenterar sig för oss.52 Ärkedikotomi kallar hon 

förhållandet mellan de två könen och efterlyser ett tankesätt som ersätter denna dikotomi med 

en syn som öppnar för ett val mellan en serie könstillhörigheter istället för bara två. 53 

Ärkedikotomin bygger nämligen inte på två som möts utan på en enda part vars skugga utgör 

dess motpart. Detta resulterar i att den ena parten är primär (mannen) varmed den andra blir 

sekundär (kvinnan). Så länge förhållandet mellan könen ses som en dikotomi existerar bara ett 

kön (det manliga) och därmed inget.54 Detta står i direkt opposition mot Monique Wittigs tes 

om att det bara finns ett kön, nämligen det kvinnliga då mannen är norm och därmed inte 

utgör ett kön.55 Både Munch Rösing och Irigaray vill häva den dikotomisering som råder och 

avfärdar den som felaktig.  Att definiera kvinnan, det feminina, handlar för Luce Irigaray om 

att essentialisera henne men lika viktigt borde vara att definiera de strukturer som påverkar 

hennes definition och som är ramar för den essentiella definitionen.  

   Essentialismens fokus är riktat mot kroppen och dess fysiska företräden och ser lösningar att 

                                                 
50 Weed, Elizabeth, “The Question of Style”, Engaging with Irigaray, red. Burke, Schor, Whitford, (Columbia 
Univ. Press, 1994), New York, s. 85 
51 Irigaray, Luce “How Can We Create our Beauty?”, Feminism Art Theory, red. Hilary Robinson, (Blackwell 
Publishers, 2001), Malden, Mass., s. 314 
52 Munch Rösing, Lillian, ”Att tage bolig i sitt kön.”, Maskuliniteter, kön og kunst, red. Rune Gade (Informations 
Förlag, 2001), Köpenhamn, s. 28 
53 Munch Rösing, Lillian, ”Könet är två kön, om Luce Irigaray”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 4, 2002, s.27-42  
54 Munch Rösing, Lillian ”Att tage bolig i sitt kön”, Maskuliniteter kön og kunst, red. Rune Gade, (Informations 
Förlag, 2001), Köpenhamn, s. 24 
55 Butler, Judith , Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, (Routledge, 1990), New York s. 20 
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finna i ett ännu tydligare uttolkande av kroppen vilket ger som resultat att distinktionerna 

mellan mannen och kvinnan blir än tydligare. Chris Weedon konstaterar att genom diskursen 

konstitueras olika sätt att vara ett subjekt på, varianter av subjektivitet. Föreställning om att 

det finns ett naturligt sätt för flickor, pojkar, kvinnor och män att vara är en kamp som börjar 

vid födseln.56 Simone de Beauvoir talar om att flickor redan i unga år av föräldrar och skola 

obemärkt slussas in i rollen som det omhändertagande, passiva och många gånger oviktiga 

objektet.57 Luce Irigaray hävdar bestämt att för att bli ett subjekt måste man ta del av språket 

(kulturen) och menar vidare att för att kvinnan ska få en egen subjektivitet måste själva 

språket förändras. Enligt Irigaray är språket en garant för uteslutandet av kvinnan från en 

position som subjekt.58 Målet för Irigaray blir därmed att det ska finnas plats för mer än en 

position som subjekt i språket.  

 

Konstruktivismens främsta kritik mot den essentialistiska tanken är att genom att inte ta 

hänsyn till samhälleliga och kontextuella strukturer i kvinnans skapande utgör essentialismen 

en bromskloss som spelar patriarkatet rätt i händerna.59  Den feministiska poststrukturalismen 

avsäger sig denna hos essentialismen centrala tanke om kroppsligt uttolkande och hävdar 

istället en lokal konstruktion av genus i en diskurs som baserar sig på sociala konstruktioner 

så som lust och medvetet och omedvetet känsloliv.60 Att hävda skillnaderna könen emellan 

som biologiskt baserade innebär också att jämlikhet aldrig går att uppnå då de fysiologiska 

företrädande som skapar förutsättningar för över- respektive underlägsenhet i samhället är 

oföränderliga och inskrivna i våra gener. Detta ger som resultat att den av patriarkatet 

”sociopolitiska avmaktifieringen” av kvinnan legitimeras.61  Enligt den franska 

psykoanalytikern Jacques Lacan finns det inom den av fallos styrda ordningen ”inte något 

sådant som en kvinna”.62  Vad som återstår är däremot subjekt vars sexuella inskription 

avgörs enkom av den position de besitter i förhållande till fallos.  

    

I boken Det andra könet redogör Simone de Beauvoir för hur samhället tvingar in kvinnan i 

rollen som ”den andra”, icke-mannen. Kvinnan som de Beauvoir beskriver är en kvinna som 

                                                 
56 Weedon, Chris, Feminist Practice and Poststructuralist Theory, (Blackwell, 1987), Oxford, New York, s. 98 
57 Beauvoir de, Simone, Det andra könet, (Norstedt, 1999), Stockholm, s. 441 
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59 Schor, Naomi, ”This essentialism which is not one: Coming to grips with Irigaray”, Engaging with Irigaray, 
red. Burke, Schor, Whitford s. 60 
60 Weedon ,Chris, Feminist Practice and Poststructuralist Theory, s.167 
61 Ibid. 
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konstteorier, red. Peter Cornell et. all., (Raster Förlag, 2001), Stockholm, s. 166 
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är fångad sitt kön och därmed slav under sin kropp och dess funktioner vilket ger som resultat 

att hon för alltid är ämnad att bli bortförklarad eller avvisad med orden ”Det är för att hon är 

kvinna”. Kvinnan är först och främst kvinnan medan mannen är människa. För honom står 

detta inte i motsättning vilket det gör för kvinnan.63 En definition av kvinnan och 

kvinnligheten måste alltså göras men den definitionen bör ske inte efter mannen utan efter 

kvinnan själv. För Judith Butler som är en av förgrundsfigurerna inom konstruktivismen och 

queer-teorin är kön det faktiska, det biologiska medan genus är en social och kulturell 

konstruktion.64 För Butler är kroppen alltid redan inskriven i ett betydelsesystem som 

överskrider biologin. Dessa båda är oskiljaktiga och beroende av varandra och går enligt 

Butler inte som essentialisterna gör att separera. Konstruktivismen fokuserar på de strukturer 

och den normativitet som råder och erkänner detta som både en grund till problemen 

samtidigt som strukturerna då de klargjorts och kartlagts även ger en möjlighet till upplösning 

av desamma och därmed en friare tolkning av vad vi kan och inte kan göra.  

   

För att upphäva den könsbundna dikotomisering som råder måste försök göras till att skapa 

kvinnan utifrån sig själv och inte som en avbild eller motbild eller negativ pol vilken mannen 

kan spegla sig i och mäta sig mot. Kvinnan måste få vara kvinna. Kate Linker menar att en 

ren könstillhörighet eller ren manlighet respektive kvinnlighet är bestämda av den sociala 

ordningen och därmed bara konventionellt givna.65  Laura Kipnis riktar en viss kritik mot den 

poststrukturalistiska feminismens uttalat politiska feminina subjekt ”det kvinnliga könet” och 

hävdar att detta egentligen bara resulterar i att essentialismens biologiska tanke och den binära 

logiken med kvinnan i en underlägsen roll återskapas.66 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
63 Beauvoir de, Simone, Det andra könet, (Norstedt, 1999), Stockholm s. 407 
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65 Linker, Kate, ”Representation and Sexuality”, Art After Modernism: Rethinking Representation, red. Brian 
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66 Kipnis, Laura, ”Feminism: The Political Conscience of Postmodernism?” Modernism/Postmodernism, red.  
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Strukturalism och poststrukturalism 

Strukturalismen presenterar sig med Saussure och Barthes i förgrunden och de viktigaste 

punkterna inom denna teori är begreppet om kontexten och intertextualiteten och idén om 

författarens (konstnärens) död som i sin tur ligger till grund för läsarens födelse.67  Detta 

innebär att strukturalisternas synsätt gör oss individer allt annat än just individuella då de 

hävdar att allt bygger på samma strukturer.  

   Strukturalister och poststrukturalister hävdar båda att upphovskonceptet (att ett individuellt 

geni och uttryck bestämmer verkets innebörd och värde) är en kulturell konstruktion. De ser 

texter och bilder som inbäddade i en väv av kulturella representationer där betraktarens 

kontext och samhälleliga mönster är lika viktiga som skaparens avsikter. Det viktiga blir 

därmed inte först och främst konstnärens intentioner med verket utan läsningen och 

tolkningen som betraktaren gör. Betraktaren blir en aktiv del som går in i verket och avkodar 

det genom att läsa in de underliggande strukturer i samhället som föreligger skapandet och 

innehållet. Det blir en form av mottagarens genomskådande av konstnären som leder fram till 

upptäckten av det väsentliga.  

   Poststrukturalisterna ifrågasätter dock strukturalismens syn på att strukturerna är konstanta 

och frågar vilken betydelse sociala och kulturella förändringar ges med den synen. De menar 

att strukturer inte är tidlösa och universella utan tvärtom, de är något som skapats av 

människan för att kunna kontrollera omvärlden och de följer ständigt med samhället och dess 

skiftningar. Strukturerna som vi omger oss med är beroende av vårt deltagande och är i 

ständig förändring. Med poststrukturalismen följer även dekonstruktionen som är en 

utveckling av idén att strukturer inte är cementerade utan föränderliga. Den ultimata 

sanningen existerar inte och inte heller några fixerade oföränderliga strukturer. 

 

 

Poststrukturalism och feminism 

Kate Linker påstår att den kvinnliga kroppen aldrig kan vara neutral eller naturlig då den 

ständigt är bevakad och markerad. Samhället har lagt beslag på den och den är med språket 

”inskriven i ett system av skillnader, definierad av den dominerande ordningen”.68 Sociala 

betydelser såsom organisation, makt och individuellt medvetande konstitueras genom 
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språket.69 Det är i språket som sociala förhållanden och konsekvenser definieras och bestäms 

och det är också där som vår uppfattning av oss själva fastställs samtidigt som vi befäster 

redan klarlagda regler genom vårt språkliga uttryck. Språket är laddat med värderingar och 

nyanser som ständigt gör sig påminda i talet och som också tydliggör var makten i samhället 

ligger. Diane Elam menar att differentieringen mellan kön och genus uppstår som ett resultat, 

inte av naturlig eller biologisk fakta, utan av språket.70 Inte orden utan själva användandet av 

dem avslöjar oss. Något som utvecklar detta är Sapir-Whorfhypotesen vilken betonar 

sambandet mellan hur människan upplever samhället och omvärlden och språkets 

kategorisering.71  

   Ordens innebörd konstituerar samhället och hur vi tar emot det. I verket Bosnian Girl tar 

Sejla Kameric och använder sig av soldatklotter hon funnit på en vägg och låter detta bilda 

förutsättningen och grunden för det bildmässiga innehållet i verket. Konstnärernas 

användande av språket kan härmed ses som ett sätt att med maktens språk som medel försöka 

slå hål på samhällets könsmaktsordning. Språket blir i Kamerics användande ett redskap för 

att slå sönder och blottlägga samhälleliga diskurser.  

 

Strukturalismen blir dock egentligen intressant först då den kopplas samman med andra 

teorier som till exempel feministisk teori vilket Michel Foucault gör.72 Foucault tittade bl.a. 

på sexualiteten som en social konstruktion i vilket sammanhang även kan nämnas Judith 

Butler. Feministiska teoretiker använder gärna poststrukturalismen just då de talar om kön och 

sexualitet som något samhälleligt och kontextuellt konstruerat. Samtidigt skulle en 

strukturalistisk läsning av feminismen innebära att strukturerna är cementerade och 

oföränderliga vilket ger en något dystopisk vision av en ständig kvinnlig underlägsenhet 

gentemot mannen. Därför utvecklas feminismen inom poststrukturalismen med utgångspunkt 

i att inga strukturer är oföränderliga. Poststrukturalismen bygger många av sina teser på 

förhållandet mellan binära oppositioner så som natur/kultur, man/kvinna, subjekt/objekt. 

Denna binära logik, menar Diane Elam grundar sig på olikhet snarare än identitet: vi 

tillfredsställer vår egen föreskrivna genusroll mer genom vetskapen om vad vi inte är än vad 

vi är.73  
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Den kvinnliga representationen 

Den springande punkten inom både kvinnlig konst och feministisk teori är representationen 

och avbildningen av kvinnan. Från att ha varit förbehållen mannen och hans dominerande 

blick har dagens kvinnliga konstnärer allt mer tagit över bilden av kvinnan och med det rätten 

att avbilda henne. Detta ger som resultat en fragmenterad kvinnobild med ett många gånger 

dystert uttryck. Luce Irigaray blir ”sorgsen av den känsla av ångest kvinnors konstverk 

uttrycker”.74  Irigaray menar att kvinnan måste ta vara på det vackra i sin existens och inte 

främst ge uttryck för denna ångest. Irigaray undrar om det kan vara så att kvinnan i sin jakt på 

frigörelse och självständighet kanske helt enkelt förstör sig själv. Mary Anne Douane menar 

att eftersträvansvärt är att försöka åstadkomma en dekonstruktion av den kvinnliga 

representationen.75 Craig Owens konstaterar att det postmoderna utövandet har för avsikt 

främst att exponera maktsystemet vilket gynnar en särskild representation och utesluter en 

annan. Denna de utestängdas exponerande av maktsystemet är grundläggande i valda 

konstnärers verk. Owens fortsätter med att konstatera att kvinnan, utestängd från 

representationen av själva strukturen, återfinns inom denna representation som en symbol för 

det icke - representerbara. 76   

Hèléne Cixous talar om ”l`ecriture feminine”, alltså ett kvinnligt språk och menar att den 

kvinnliga kroppen i allmänhet blir omöjlig att representera i språket, den är det som varken 

kan talas eller skrivas inom den fallogocentriska Symboliska ordningen. Därmed blir även 

kvinnlig sexualitet, kvinnlig sexuell njutning, omöjlig att representera inom denna diskurs.77 

Kvinnans kropp utgör ett hinder gällande avbildningen av henne. Hennes kroppslighet hamnar 

ständigt i fokus och förvandlar henne till ett objekt. Den kvinnliga kroppen är så laddad med 

symboler och så självklart ett objekt att frågan föreligger om det någonsin går att ändra på den 

synen. Cixous (och Irigaray) menar att språkets struktur är centrerat kring fallos.78 Cixous 

säger att vi befinner oss ständigt i representation och när en kvinna ombeds ta plats i denna 

representation är det för att hon ska representera mannens lust och fortsätter med att säga att 

den kvinnliga skriften kommer att avslöja den rådande strukturen som just en struktur och inte 
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77 Klages, Dr. Mary,  Hèléne Cixous: “The laugh of the Medusa”, 
http://www.colorado.edu/English/ENGL2012Klages/cixous.html, 20060522 
78 Ibid.  



 34

som en undviklig ordning vilket således tillåter en dekonstruktion därav.79 I Feminism and 

Deconstruction hävdar författaren att dekonstruktionen är den ”tredje magiska termen” (efter 

essentialism och konstruktivism) och fortsätter med att hävda att för att den feministiska 

analysen ska vara verksam måste den vara en representationens dekonstruktion som ständigt 

ifrågasätter kategorin ”kvinna”.80 På det sättet hålls kvinnan som utmanare och erhåller i och 

med det en position av respekt.  

Hur ett avbildande kan göras utan att kvinnan går i avbildningens fälla och bekräftar den av 

mannen skapade kvinnobild som regerar bland bilder av kvinnan är en ständig fråga. Efter 

århundraden av avbildning och betraktande av män är den kvinnliga kroppen så laddad med 

symboler och så självklart ett objekt att frågan föreligger om det någonsin går att ändra på den 

synen. Även då kvinnan själv står som avbildare riskerar hon att visa upp sig själv som en av 

mannen skapad varelse. 

   Vid tiden för de kvinnliga konstteoretikernas och konstteoriernas stora framväxt under 60-

talet stod just återtagandet av blicken och betraktandet som en av de viktigaste punkterna på 

dagordningen.81 Freud konstaterar att bakom ägandet av blicken ligger ägandet av makten. 

Den som blir betraktad ser sig ständigt genom någon annans ögon och skapas därmed inte 

utifrån sig själv utan genom dem som sitter på makten.  

    Lillian Munch Rösing säger; ”Att bosätta sig i sin kropp är att bosätta sig i en samling 

metaforer”. ”Vi lever i ett betydelsesystem där de cirkulerande metaforerna är formade efter 

mannens kropp eller mannens upplevelser av kvinnans kropp.”82  Vad det därmed kommer att 

handla om är skapandet av en definition som utgår från kvinnan och hennes erfarenheter. Det 

är då det som de Beauvoir säger blir viktigt att definiera det kvinnliga inte i motsats till 

mannen utan i förhållande till sig själv. Christine Battersby talar om vikten av att ”sätta 

kvinnokroppen i omlopp som metafor” och menar därmed att det är betydelsefullt för 

representationen av kvinnan att skapa bilder som utgår från henne och som utvidgar och 

berikar den bild av kvinnan och kvinnligheten som är verksam.83  Den tanken är jämförbar 

med de Beauvoirs teori om att man måste börja skapa myter om kvinnan och att anledningen 

till att det inte finns några myter om kvinnan är att myter bara kan skapas utifrån ett subjekt. 

Kate Linker skickar iväg en något provocerande undran när hon spekulerar i om dagens mål 
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kanske inte är att upptäcka vad vi är utan att vägra vad vi är. Hon förespråkar skapandet av 

nya former av subjektivitet genom att förneka denna sorts individualitet som har ”prackats på 

oss i åtskilliga århundraden”.84   

 

Flera teoretiker för fram tankar som bygger på idén om att kvinnligheten egentligen handlar 

om att förklädnad. För Jo Anna Isaak kan kvinnans maskerad ses som två skilda uttryck; 

antingen är den en form av medbrottslighet eller raka motsatsen, en form för vägran att delta i 

patriarkala strukturerade sexuella relationer.85  Mary Ann Douane talar om en dekonstruktion 

av den kvinnliga representationen och menar att förklädnad skapar en brist som yttrar sig som 

ett avstånd mellan en själv och ens bild.86    

 

Kvinnlig maskerad kan möjligtvis ses som ett avslöjande och utnyttjande av de patriarkala 

och manliga normer som styr samhället. Genom att förklä sig kan kvinnan komma åt 

positioner och möjligheter som annars skulle vara henne förvägrade. Men det innebär också 

att hon accepterar förhållandet och de strukturer som hindrar henne från att delta som kvinna, 

som sig själv och att hon därmed hindrar en eventuell förändring av strukturerna att komma 

till stånd. ”Representationens ruin” kallar Michèle Montrealy den kvinnliga maskeraden och 

menar att kvinnan genom det förstör alla sina möjligheter till rättvis avbildning.87 Kvinnlig 

maskerad som medbrottslighet kan därmed möjligtvis ses som en del av essentialismens 

konstaterande av men inte agerande mot de rådande könsskillnaderna.  
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Del IV. Analys - att tala med någon annans språk 
 

Strukturella konstruktioner 

 

 Holzers, Kamerics och Krugers värld är vi inte bara betraktare utan även mottagare. Deras 

verk bygger på en underförstådd medvetenhet om hur samhället omkring oss ser ut och hur 

dess mönster formar oss till individer som deltar i det kollektiva spelet. I Barbara Krugers 

konst finns en samverkan mellan subjekt och objekt. När man talar om strukturer som skiljer 

på män och kvinnor talar man samtidigt om frånvaron av och innehavandet av makt. I 

Krugers verk finns en dialog som belyser och ifrågasätter maktinnehavet och avsaknaden av 

makt i samhället.  

 

Enligt Lévi Strauss signifierar kvinnan den vilda naturen som måste tämjas och behärskas av 

den sofistikerade manligheten. Dessa oppositioner är på något sätt en förutsättning för och en 

anledning till att strukturerna bibehålls intakta. Inom dessa givna ramar finns delvis ett 

utrymme för förändring men inte så mycket att de invanda mönstren rubbas vilket innebär att 

kvinnan ofrånkomligen förblir ett objekt och att den kvinnliga kroppen aldrig kan undkomma 

den ständiga sexualiseringen av densamma.  

   Michel Foucault menar att man först och främst bör förstå det styrkförhållande som råder 

och hur det organiserar sig inom respektive område. Dessa styrkeförhållanden hämtar sin kraft 

ur varandra samtidigt som de stöder sig på de rubbningar och motsättningar som isolerar 

dem.88 Man kan alltså ur den aspekten säga att den manliga hegemonin inte bara lutar sig på 

sin redan vunna makt utan hämtar mer styrka ur den feminina underlägsenheten. Att sedan 

betrakta Sejla Kameric verk och inte se hur stark den patriarkala traditionen är i samhället är 

en omöjlighet.  Kvinnan i verket bekräftar i synnerhet den manliga makten med sin uppenbara 

feminina underlägsenhet. Kvinnan blir ur den vinkeln en aktiv part med sin avsaknad av makt.  

 

I Kameric verk är det först och främst inte en ung kvinna som blickar mot oss på fotografiet 

utan den patriarkala oemotsagda makt som konstitueras i ägandet av blicken. Kvinnan på 

bilden är kuvad under mannens regler för hur hon inte ska se ut (och indirekt ska se ut). Även 

Barbara Kruger utnyttjar tydligt dessa normer och tänjer deras gränser vilket gör att deras 

absurditet och snäva synsätt blir tydligt för oss inte bara som en tanke utan som en bild.  
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På ett explicit sätt upplyser konstnärerna oss om övergripande motsättningar. Sejla Kamerics 

verk Bosnian Girl är ett exempel på detta. Inte bara speglar verket en tid av frånvaro av 

politisk och social säkerhet och trygghet utan grundläggande strukturer kommer med 

krigsassociationerna fram ännu tydligare då vanliga normer och regler upphört att gälla.  

Motståndaren till den patriarkala hegemonin och dess strukturella maktutövande gestaltas i 

Kamerics verk av kvinnan. Foucaults tes om att det mellan makt och kön bara finns negativa 

relationer så som förkastelse eller maskering och att makten inte mäktar mer än att säga nej 

när det gäller könet och dess njutningar ges i Kamerics verk en ny innebörd.89 Kvinnans 

kropp förkastas och behärskas således av mannen i och med att det är han som bestämmer 

reglerna.  

 

Kring dess strukturers självklara skapande av över- och underordnad, subjekt och objekt och 

manligt och kvinnligt kretsar verkens uttryck. De strukturer som byggs upp i verken och är en 

förutsättning för deras skapelse är samtidigt också startpunkten för dekonstruktion och ett 

ifrågasättande av strukturerna kring vilka vi rör oss. Vi följer ett regelsystem som fastställer 

det tillåtna och det förbjudna. Enligt Foucault har detta regelsystem som främsta uppgift att 

hålla relationernas spel vid liv och upprätthålla den lag som styr dem.90 En av dessa relationer 

på vilken vi bygger vår identitet är sexualiteten vars mönster i sin tur är upphov till att 

kontrollen inom detta område ständigt expanderar. Denna utvidgning kan dock inte ses som 

något annat än ett fastställande och konstaterande av den patriarkala heterosexuella 

normativitet vårt västerländska samhälle grundar sig på. I Barbara Krugers konst kan man tala 

om en medvetenhet som erkänner dessa relationer och deras inneboende kontroll. Språket i 

verken accentuerar och förtydligar den strukturella snedfördelning av makt som konstnärerna 

lyfter fram i det visuella uttrycket. Det är ”allmänna sanningar” vilka i sig sällan ifrågasätts 

som kommer fram i verken. Jenny Holzers truismer upplyser om de normer vi tar för givna.  

 

Det kontextuella och samhälleliga sammanhanget är av stor betydelse hos Jenny Holzer, Sejla 

Kameric och Barbara Kruger. Deras uttryck bygger på en underförstådd medvetenhet om hur 

samhället omkring oss ser ut och hur dess mönster formar oss individer. Här blottläggs de 

rådande (manliga) normer efter vilka samhället formerar sig. Konstnärerna angriper 

problematiken kring kvinnans avsaknad av subjektivitet (och därmed brist på makt) genom att 

göra objektifieringen av henne uppenbar. När Jenny Holzer ger uttryck för längtan (desire) 
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och önskan (want) ligger det något suggestivt, nästan skamligt, i att vilja. Får man som kvinna 

lusta efter saker? Våra tolkningar av verken blir därmed tolkningar av kulturella och sexuella 

konstruktioner i samhället och i och med det tolkningar av sexualiseringen och 

objektifieringen av kvinnan och frånvaron av ett kvinnligt subjekt som norm. Bilderna 

bekräftar objektet som lydande under manliga lagar och normer.    

 

Den dialog som förs i verken är inte intern utan sträcker ut och involverar både samhället och 

dess invånare i samtalet. Mellan texterna och bilderna råder en interaktion samtidigt som de 

riktar sig till mottagaren. När Kate Linker påpekar att Kruger i sina verk demonstrerar intåget 

av det publika i det privata och pekar på utvidgningen av kultur till att även vara politik är just 

denna dialog ett tydligt exempel på detta. Linker menar vidare att Kruger genom sin speciella 

visualitet bryter stereotypernas makt och skapar därmed en plats för ”upplyst medvetenhet”.91 

Detta upplysta medvetande exemplifieras kanske tydligast med orden ”I shop therefore I am” 

vilka inte bara signalerar medvetande utan även en distansering från och ett iakttagande av de 

grundläggande normerna. Krugers ord kan mycket väl vara vårt konsumtionssamhälles 

viktigaste (och sannaste?) iakttagelse då känslan av genomskådande gör att vi ges ett alibi för 

vidare konsumtion av både människor och varor.  

 

Barbara Kruger och Sejla Kameric besvarar i sina verk den patriarkala samhällsstrukturens 

regler och tar upp de övergripande sociala strukturer som formar kvinnan till ett passivt objekt 

till diskussion. Den som innehar blicken besitter med det makten över representationen och 

även makten över lusten och sexualiteten och då mannen är den som äger blicken är det efter 

hans normer som detta bestäms. Detta ger bland annat som resultat att den kvinnliga 

sexualiteten existerar inte för sin egen del utan främst som svar på mannens vilket i sin tur tar 

sig uttryck i avbildningen av kvinnan som objekt för mannens sexualitet. Enligt Freud och 

Lacan grundar sig den sociosexuella identiteten på frånvaron eller närvaron av penis.92  Det är 

kring fallos som sociala strukturer rör sig, den är markören för subjektivitet. ”Mänsklig 

sexualitet är tillskriven och konsekvent levd efter positionen som man ges som antingen med 

eller utan fallos och med den tillgången till symboliska strukturer.” I Kamerics verk utesluts 

kvinnan alltså på mer än ett sätt genom texten, dels genom objektifieringen av henne men 

också genom att hon inte ens talas till utan talas om. Hos henne är inte bara de genusbundna 

strukturerna uttalade utan även en tydlig överordnad och underlydande kontext blir tydlig.  

                                                 
91 Linker, Kate, Love for Sale: the words and pictures of Barbara Kruger, (Abrams, 1990), New York, s. 12 
92 Linker, Kate,” Representation and Sexuality”, Art After Modernism: Rethinking Representation, s. 5 



 39

Språket och subjektet 

Genom att uttrycka sin subjektivitet språkligt kan kvinnan undvika att bildsätta sig själv och 

kan tala utan att behöva bli betraktad. Men med vems språk är det hon gör detta? Talet kan, 

enligt Foucault, på en och samma gång vara både ett instrument för och en effekt av makten. 

Genom talet produceras makt, talet stärker makten men undergräver den också.93 Detta blir i 

de behandlade verken påtagligt då det med maktens (mannens) språk ges uttryck för ett 

patriarkalt förtryck och samtidigt en kvinnlig identitet. Krugers ord ”Your gaze hits the side of 

my face” kan tolkas som en direkt anklagelse mot mannens blick och dess ägande. I Krugers 

verk transformeras denna enkla handling, en blick, till att bli en i allra högsta grad fysisk och 

smärtsam erfarenhet. Under mannens blick fryses kvinnan till ett objekt.  

    

Robert C. Morgan menar att fotografiet inom den konceptuella konsten är vad som avslöjar 

idéerna i det bakomliggande systemet.94 Han utelämnar alltså helt och hållet textens betydelse 

för detta avslöjande vilket kan tyckas vara ett misstag. I språket ligger essensen av uttrycket i 

kombination med det kontextuella sammanhanget. Just användandet av ord blir i verken ett 

medel med vilket det bildmässiga innehållet och budskapet understryks i verken. Genom 

sammanförandet av dessa båda (text och bild) blir kritiken mot samhället som synes både 

oundviklig och explicit och att bara lyfta fram fotografiet som avslöjande strukturerna är att 

befästa den uppdelning som separerar text och bild istället för att se dem som den enhet de 

egentligen är.  

    

Språkets övertag över tingen blir i Holzers verk ofta uppenbart. Det lästa ordet blir en röst 

som erbjuder ett alternativ till den fysiska, påtagliga materian vi omger oss med. Holzer säger 

sig sträva efter att avidentifiera sin röst, avköna den för att inte underlätta den kategorisering 

hon menar annars inträder vilket leder till att den kan förkastas.95 Genom att sammanföra ord 

och bild kommer konstnärerna att redogöra för och rikta kritik mot många av våra 

grundläggande värderingar (medvetna eller omedvetna). Anne Rorimer konstaterar att 

användandet av språket och med det de symboler som associeras med språk lyfts tanken på en 

idé bakom verket fram istället för fysiska material som varande det viktigaste.96  

    

 
                                                 
93 Foucault, Michel, s. 110 
94 Morgan, Robert C, Conceptual Art, s. 58 
95 Joselit, David, ”Voices, Bodies, and Spaces: The Art of Jenny Holzer”, Jenny Holzer, s. 45 
96 Rorimer, Anne, s. 86 
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Med språkets hjälp kan konstnärerna tillåta sig en viss övertydlighet vilken tas ut av det 

bildliga uttrycket. I verket Untitled (Thinking of You) syftar orden på något till synes trevligt. 

Att tänka på någon eller att något tänker på en förknippas med positiva associationer men den 

direkta kraftiga texten på den röda botten tar bort allt eventuellt romantiskt eller kärleksfullt i 

handlingen. Orden blir istället nästan hotfulla i sitt direkta tilltal och sin kompromisslöshet. 

Det vilar en passiv aggressivitet över kombinationen av orden och bilden och känslan av hot 

förstärks av att händerna på fotografiet är svårdefinierade. Tillhör de en och samma person 

eller två olika? Man kan nästan lika lätt se en manlig hand som sticker en kvinnlig så väl som 

två kvinnliga händer som plågar sig själva i sin passiva status. Efter reduktionen till objekt har 

kvinnan inte så många alternativ kvar till motstånd bortsett från självplågeri/självskada. Det 

blir det ultimata brottet mot mannen då det innebär ett förstörande av skönhet, av objektet för 

hans blick.  

 

Mitchell presenterar två helt skilda beskrivningar för relationen mellan språk och bild 

(fotografi). Den första beskrivningen lägger tonvikten på skillnaden mellan fotografi och 

språk och befäster fotografiet som ett objektivt avtryck medan den andra synen förvandlar 

själva bilden till ett språk.97 Den senare synen ger som resultat att vi har med två olika språk 

att göra istället för med ett språk och en bild. Det gör att tesen att de opererar på skilda plan 

förkastas för att istället ersättas av två språk som interagerar.  Barbara Kruger reducerar i sina 

verk språket till ett minimum och låter essensen av orden och det de säger på en och samma 

gång kontrastera mot det bildmässiga innehållet och samspela med det. Fotografiets uttryck är 

samstämmigt med texten.  Anne Rorimer tar Victor Burgin till sin hjälp och använder hans 

teori om att en bild måste tolkas precis som en text, det vill säga som en ”komplexitet av 

tecken som kommunicerar ett budskap” vilket riktar uppmärksamheten mot vad som kan 

antas vara dess dolda förutsättningar.98 I Kameric fall kan tyckas att ord och bild smälter 

samman till en sådan komplexitet av tecken att budskapet verket förmedlar är odelbart. Här 

kan man alltså inte heller säga att ord och bild opererar på olika nivåer. Istället lyckas 

Kameric förena de båda till en odelbar enhet där de stöder sig på varandra istället för att slåss 

om utrymmet. Genus och sexualitet är också en aspekt av språket vilket Julia Kristeva hävdar 

och med tanken att genus formas i språket öppnas ännu ett sätt för mannen att styra över 

kvinnan.99 I kombinationen av textmässigt och bildligt språk blottläggs tydligt strukturer kring 

                                                 
97 Mitchell, W J T, s. 282 
98 Rorimer, Anne, s. 151 
99 Weedon, Chris, s. 95 
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vilka sexualiteten och sociala roller är byggda och det är, vilket bland annat Luce Irigaray 

också påpekar, i språket som subjektiviteten konstrueras.  

 

 

Den kvinnliga kroppen    

J W T Mitchell talar om den publika konsten och funderar över om den är våldsam i sig själv 

eller en provokation till våldet.100 I samtliga konstnärers fall kan man konstatera att bilden är 

både ett vapen och en representation av våldet. Skapandet av verken blir ett vapen, en 

manifestation mot strukturerna som styr samtidigt som de blir en avbildning av detsamma. Då 

den kvinnliga kroppen ständigt befinner sig i en position av utsatthet blir det eventuellt 

våldsamma inslaget i verken en naturlig utveckling.  

    

Det existerar i både Krugers, Kamerics och Holzers verk en hotbild. Kameric adresserar ett 

fysiskt våld mot kvinnor, här verbalt uttryckt men handlingen ligger inte långt bort, inte minst 

med de krigsassociationer som titeln ger. Genom sammansättandet av två lager (ett språkligt 

och ett bildligt) utvecklar Kameric en känsla och en förnimmelse om inte bara en fysisk 

underlägsenhet utan också om ett direkt fysiskt hot i verket Bosnian Girl. Hos Kruger rör sig 

ständigt en underström av nalkande hot i bakgrunden. Ett systematiskt hot antyds, ett hot om 

uteslutning, om förtryck och hos Holzer är det yttre samhälleliga hotet städigt närvarande och 

uttrycket anger en rädsla med ett högst personligt anslag. Språket och blicken är två medel 

med vilka mannen uttrycker sin makt samt befäster sin position som den styrande. Kruger 

använder sig av dessa medel för att med maktens eget språk blottlägga dess förtryck. 

Konstnärerna understryker och betonar kvinnan som objekt för att sedan med språkets hjälp 

dekonstruera den bilden. De tydliggör det patriarkala förstryck som råder genom att betona 

kvinnans underlägsna objektifiering. Detta blir synligt inte minst i Kamerics verk då språket 

(orden) i verket är mannens ord som både objektifierar och oskadliggör ett eventuellt 

kvinnligt hot. Genom orden reduceras kvinnan till det allra minst önskvärda, en kvinna utan 

yttre skönhet. Krugers kvinna är en kvinna som inte heller lever upp till den objektifierade 

undertryckta kvinnobilden utan en kvinna som gör uppror mot detta samtidigt som hon 

underblåser bilden av kvinnan.   

 

                                                 
100 Mitchell, W J T, s. 378 
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Genom en verbalisering av den kvinnliga kroppen flyttas fokus från dennas fysiska företräden 

till en intellektualisering. Den av mannen porträtterade sexuella kvinnokroppen ersätts här av 

en språklig och om bildlig så en svartvit inte så lättillgänglig och oförskönad kvinna som får 

stå för en strukturell förändring. När man talar om subjekt är det per automatik mannen som 

åsyftas. Mannen symboliserar människan, den enskilda individen medan kvinnan 

förkroppsligar könet, kollektivet med fokus på det fysiska, och den synen tydliggör hur 

strukturalismens binära oppositioner verkar i samhället. Kvinnan innebär avsaknad vilket 

resulterar i att hon bedöms som sekundär. Denna objektifiering av den sekundära kvinnan 

lyfter fram Simone de Beauvoirs tankar om kvinnan och hennes plats som åter aktuella. de 

Beauvoirs kvinna är en kvinna som i stor utsträckning saknar just en egen plats och en egen 

identitet. Hennes enda signum är att hon är kvinna vilket samtidigt gör henne till en person 

som ständigt kan bortförklaras av just den anledningen. Kvinnan som beskrivs i Det andra 

könet är en helt och hållet fysisk sådan. Hon är slav under sin kropp och dess funktioner och 

hennes plats i samhället stakas ut redan som flicka. de Beauvoir beskriver hur samhället, skola 

och  föräldrar tidigt visar flickan hennes plats (eller brist på plats) genom att låta klargöra att 

det är kring pojkarna som aktiviteten sker. Flickorna tränas i passivitet och lydnad. 

Gestaltningen av saknaden av en egen röst blir tydlig hos de konstnärer jag analyserar.  

  

Ur positionen som icke-maktberättigade skapar Holzer, Kruger och Kameric sina verk och de 

använder språket för att upplysa om saknaden. Så länge förhållandet mellan könen ses som en 

dikotomi existerar enligt Munch Rösing bara ett kön (och därmed inget).101 Klyftan mellan 

den objektifierade och den intellektuella kvinnan är tydlig. Den sistnämnda kan bara komma 

till tals genom språket då bilden är henne för alltid berövad efter århundraden av ett överflöd 

av kvinnliga objekt.  

   Lillian Munch Rösing tidigare nämnda tes om att; ”Att bosätta sig i sin kropp är att bosätta 

sig i en samling metaforer”. ”Vi lever i ett betydelsesystem där de cirkulerande metaforerna är 

formade efter mannens kropp eller mannens upplevelser av kvinnans kropp.”102  ges ett bildigt 

uttryck i verken. Just dessa mannens upplevelser av den kvinnliga kroppen och även av 

kvinnan är något som tydliggörs av Barbara Kruger då hon i sina verk återskapar de regerande 

strukturer som ligger till grund för kvinnans framträdande som underlägsen. Den i teoridelen 

nämnda fallogocentriska ordningen som enligt Cixous yttrar sig som en språkets formation 

                                                 
101 Munch Rösing, Lillian, ”Att tage bolig i sitt kön”, Maskuliniteter kön og kunst, red. Rune Gade, (Informations 
Förlag, 2001), Köpenhamn, s. 24 
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kring fallos skapar en dynamik i verken då det med ett patriarkalt maktmedel ges uttryck för 

en annan åsikt än den rådande.103 

 

Det är mannens upplevelser av den kvinnliga kroppen och även av kvinnan som Barbara 

Kruger tydliggör då hon i sina verk återskapar de regerande strukturer som ligger till grund 

för kvinnans framträdande som underlägsen. Makten föreskriver en ordning för könet, könet 

tolkas utefter dess förhållande till lagen. Foucault talar om att makten verkar genom att uttala 

en regel och att maktens grepp om könet manifesteras genom språket. I och med att den 

formulerar sig skapar makten ett rättstillstånd vilket innebär att regeln betonas i maktens 

tal.104  

   Till det dominerande manliga subjektet förutsätts ofta en manlig betraktare men här kan 

man ana en eventuell förskjutning inte bara i avbildningen utan även i betraktandet. Barbara 

Kruger säger själv att hennes intention är att även göra kvinnorna delaktiga i den 

mansdominerade publiken.105 Med ett reklamspråk som bidrar till att ytterligare cementera 

bilden av en patriarkal värld där mannen står för handlingskraft och makt och kvinnan 

representerar den underlägsna passiva skönheten vänder Kruger på begreppen. I Krugers 

konst finns ett glapp, eller en lucka, som öppnar för en läsning som inte är låst i ett 

könsperspektiv. Hennes pronomen är tolkningsbara och kan lätt läsas som skrivna ur en 

kvinnas perspektiv. Krugers subjekt är inte per automatik en man och hennes objekt inte 

naturligtvis en kvinna.  

   Bruket av det egna jaget, den tydliga utgångspunkten från den egna kroppen och den egna 

upplevelsen på ett sätt som inte manifesteras alls med samma tydlighet hos manliga 

konstnärer blir en aspekt av vikt då kvinnan som konstnär trots ett budskap vilket kanske 

uppmanar till ett tänkande utanför de fysiska ramarna samtidigt mycket tydligt har den egna 

kroppen och kroppsligheten som utgångspunkt. 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Klages, Dr. Mary,  Hèléne Cixous: “The laugh of the Medusa”, 
http://www.colorado.edu/English/ENGL2012Klages/cixous.html 20060522 
 
104 Foucault, s. 96 
105 Isaak, Jo Anna, s. 46 
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En kvinnlig maskerad 

Om ja på frågan om kvinnligheten är en maskerad, kan man i så fall säga att konstnärerna 

väljer att maskera sig bakom orden? Eller kan det vara så att orden är det enda sättet som 

återstår för att kunna presentera en kvinnobild utan yttre influenser och utan att motsvara den 

av (mans) samhället skapade bilden av henne. Man kan hävda att konstnärerna i sina verk 

ytterligare befäster kvinnans underlägsna position men samtidigt också se det som ett 

erbjudande om ett redskap för att befria sig ifrån och ifrågasätta de invanda värderingarna. 

Kate Linker skräder inte orden i den kritik av samhället hon anser komma fram i Krugers 

konst. Linker säger att Kruger ”defalliserar och avslöjar den maskulina auktoritetens obscena 

privilegium” och menar vidare att Kruger i sina verk lanserar en attack mot 

institutionaliserade konventioner som underbygger och hävdar ett maskulint subjekt vars 

främsta mål är att kontrollera kvinnans sexualitet vilket sker genom att reducera denna till att 

passa in i det patriarkala mönstret.106  Linkers tankar är enkla att applicera även på Kamerics 

och Holzers konst. Kamerics kvinna är en kvinna som direkt svarar mot mannens 

föreställningar om henne som enbart ett objekt. Michel Foucault talar om könets betydelse 

och könet som alltings orsak och undrar varför vi i könet söker efter sanningen.107  I könet 

manifesteras allra tydligast vår biologiska olikhet. Fallos och innehavandet och avsaknaden av 

densamma lägger grunden för vidare utvidgning av sociala förhållanden. Kvinnan existerar på 

mannens område, på hans villkor, formad för att passa in just i det patriarkala mönstret Linker 

åsyftar. 

 

Man skulle kunna se de ord som Kruger använder sig av i sin konst som något kvinnan kan 

dölja sig bakom och använda som ursäkt och bortförklaring medan Holzers ord snarare är en 

förklaring ett förtydligande. Texten med sitt direkta budskap och mottagande försvagar 

kvinnan och bilden hon många gånger har av sig själv. Om man utgår från Joan Rivières 

tankar om kvinnligheten som maskerad det vill säga att kvinnan aktivt utnyttjar sin ställning 

som underlägsen för att vinna fördelar, kan man i Barbara Krugers bilder läsa in ett sätt att 

visa på kvinnans situation i samhället genom att oskadliggöra henne.108  I sina verk framställer 

Kruger ofta kvinnan som undertryckt och utan egentlig egen vilja. Samtidigt som kvinnans 

passivitet och underlägsenhet bekräftas gör hon uppror mot samhällets på henne tvingade 

regler och strukturer som gör att hon lever ett liv i andras skugga. Orden blir något kvinnan 
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kan dölja sig bakom, en mask att använda som ursäkt och bortförklaring. Sejla Kameric låter 

däremot någon annan prata och kombinerar sedan ord och bild som kontrasterar mot varandra 

samtidigt som de binds samman av det rent estetiska uttrycket vilket skapar en visuell 

förening mellan ord och bild. Hennes svar på ordens påstående är ett passivt sådant som 

bygger på hennes utseende till stor del vilket kan ses som ett försvar som försvagar henne.  

 

Linda Nochlins tes om att kvinnan ska använda sig av sitt underläge, inte bara som en ursäkt 

för inaktivitet och misslyckanden utan se det som en drivkraft aktualiseras här.109  Holzer, 

Kameric och Kruger lyfter alla fram en styrka i kvinnligheten och dennas passivitet och 

använder i sina verk detta. De visar på möjligheten att skapa någonting ur sin situation och 

faktiskt utnyttja det underläge de befinner sig i för att demaskera makten. Samtidigt som de 

problematiserar och lyfter fram dessa frågor lämnar de över till betraktaren att faktiskt söka 

åstadkomma förändring. Barbara Kruger ”avslöjar” kvinnan och ifrågasätter den roll som det 

manliga samhället har skapat åt henne och tvingat in henne i. Konstnären vänder blicken bort 

från kvinnokroppen och flyttar fokus från kvinnan som kroppsligt objekt till kvinnan som ett 

intellektualiserat subjekt. Det hela blir en visuell dekonstruktion av den objektifierade 

kvinnligheten som istället ersätts av ett intellektuellt konstruerat subjekt. Kamerics kvinna 

däremot är långt ifrån någon intellektuell sådan. Hon befäster i allra högsta grad den av sin 

kropp definierade, fysiska kvinnan. Centralt i hennes verk är det uttalade hotet, det explicita 

kuvandet av kvinnan och hennes kropp till att lyda under mannens lag.   

 
Deras verk baseras i grunden på just denna avsaknad av betydelse i samhället. 

Utgångspunkten är en kvinnlig situation som grundas på mannens villkor, hon lyder under 

hans regler. Den normativa manligheten som gör sin röst hörd i Kamerics verk berättar inte 

bara hur en kvinna ska vara och inte vara, den manifesterar samtidigt sin makt och rättighet att 

ställa dessa krav. Orden i verket förtrycker genom sina krav på ett viss utseende kvinnan även 

i andra situationer. Genom att visa sin makt kan kvinnan hållas tillbaka och precis som hos 

Kruger träffar den manliga blicken den kvinnliga kroppen och låser i och med det fast henne i 

representationen. Kanske är det just här som Joan Rivières tes om kvinnligheten som 

maskerad finner sin riktighet.110 Enligt Montrelay utgör kvinnan som sagt ”representationens 

ruin” eftersom hon i sin brist på sann avbildning ytterligare förvränger bilden av sig själv. För 
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att undkomma den manliga blicken betonar hon sin kvinnlighet vilket gör att kvinnan i ett 

försök att skapa sin egen bild ger efter för den av mannen skapade idealbilden. Att undkomma 

denna representationens dilemma görs hos konstnärerna genom att språkligt ge uttryck för en 

intellektualiserad och subjektiv bild som understryks av en bildligt objektifiering. Kvinnan 

har än en gång reducerats till att vara sitt yttre vilket Kameric med sitt verk dementerar och 

motverkar.  

   Även Jenny Holzer, i vars verk den faktiska bilden helt uteslutits, skapar i sin konst en 

tydlig bild av en objektifierad och många gånger utsatt kvinna där de yttre förväntningarna 

inte stämmer överens med de inre. Hennes ”Protect Me From What I Want” binder samman 

en önskan om något vilket samtidigt ger upphov till en känsla av att behöva hejdas i denna 

önskan. Genom sitt utanförskap och sin avsaknad blir kvinnan den negativa term mot vilken 

manligheten mäter sig. Hon blir som Linker säger ”en spegel för det manliga subjektet” och 

kan därmed aldrig representera sitt egen utanförskap.111  Mannen erhåller sin dominans på 

bekostnad av kvinnans brist på detsamma.   

  

Vad som kan ses som det tydligast särskiljande draget mellan dessa tre konstnärers språk och 

då främst det faktiska språket de använder sig av i respektive verk är just vem som talar och 

vem som tilltalas. I Kamerics verk handlar det om ett direkt uteslutande (i detta fall av 

kvinnan) medan Kruger säger sig vilja just skapa ett deltagande för kvinnan. Hon säger sig 

vilja välkomna den kvinnliga betraktaren in i den mansdominerade publiken.112  Kruger och 

Jenny Holzer delar detta personliga tilltal som inte finns hos Kameric. Hos dessa två är 

tilltalet många gånger okönat, omarkerat och på så sätt universellt. Det blir i det fallet inte 

först och främst en könsaspekt på texten utan en iakttagelse som riktar sig mot människan 

snarare än hennes kön.  
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Del V. Sammanfattande diskussion  
 

Kvinnan i språket 

 
 en verbalisering av den kvinnliga kroppen kan konstnären flytta 

fokus från dennas fysiska företräden och därmed bidra till en 

intellektualisering av kvinnan. Den av mannen porträtterade sexuella kvinnokroppen ersätts 

här av en språklig och om bildlig så en svartvit inte så lättillgänglig och oförskönad kvinna 

som kan ses som en symbol för en eventuell strukturell förändring.  

   

En blick bakåt i konsthistorien bekräftar mannen som den normativa, den som skapar mallen. 

Även den erotiserade och effemiserade mannen framställs inom konsten som den åtråvärda, 

den kraftfulla. Han porträtteras naturtroget medan den nakna kvinnan avbilas enligt en mall, 

som ett objekt. Men det är inte aktstudier vi talar om här, inte nakna kvinnokroppar skapade 

av män. Det är inte voyeurism utan en av kvinnor själva presenterad ”sanning” om 

kvinnligheten i en mansdominerad värld. Det är inte kvinnokroppen som avtäcks utan 

systemet som bestämt att det är den som ska avtäckas. Dessa konstnärer gräver djupare och 

flyttar fokus från den fysiska uppenbarelsen till de strömningar som formar den och tvingar in 

den i roller och mallar. Just den i många fall tydliga avsaknaden av kropp i verken, eller 

snarare uteslutandet av avbildning av kropp (tydligast blir det i Jenny Holzers verk) är av vikt 

i diskussionen. Holzer flyttar det fysiska fokus till att ligga utom synhåll, det är förnimmbart i 

hennes verk men inte synligt. Holzer lägger i sina truismer över ansvaret och fysikaliteten hos 

betraktaren. Med texten verbaliserar hon kroppen och det vi utsätter den för. Som betraktare 

av ett Holzerverk blir man oundvikligen varse sin egen kropp. Där Sejla Kameric går rakt på 

sak och visar upp sin egen kropp som bakgrund för text som kan liknas vid någon form av 

bakvända budord för hur en kvinna inte ska se ut smyger Holzer på ett mer subtilt sätt in 

tankarna på de strukturer synen på oss själva bygger. Med orden ”I am crying hard” och 

”There was blood” gestaltar Holzer känslan av att ha en kropp, av att vara en fysisk varelse. 

Med Holzers funderingar fylls den efter perfektion eftersträvade ytan av ett känslomässigt 

innehåll som förklarar för oss att vi är människor ämnade att känna inte konsumeras.  

 

 

 

Genom 
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Läsningen av Jenny Holzers, Sejla Kamerics och Barbara Krugers verk blir en tolkning av 

kulturella och sexuella konstruktioner i samhället och i och med det tolkningar av 

sexualiseringen och objektifieringen av kvinnan och avsaknaden av ett kvinnligt subjekt som 

norm. Kruger liksom Holzer och Kameric riktar blicken i verken inte mot vårt kollektiva 

medvetande utan snarare vårt kollektiva omedvetna. De visar den kraft som finns i blicken 

och språket och i ägandet av desamma. Dessa fungerar som skapare av objekt/subjekt och 

undertrycker och understryker således den kvinnliga sexualiteten och den manliga 

dominansen. Konstnärerna betonar kvinnan som objekt för att sedan med språkets hjälp 

antingen dekonstruera denna bild eller ytterligare förstärka den för att därmed påpeka dess 

oriktighet. Med olika medel görs försök att återta rätten till sin egen kropp och kroppslighet 

och samtidigt avdramatisera den kvinnliga kroppen till att vara inte bara ett sexualiserat objekt 

skapat för mannens lust utan även en boplats för den kvinnliga sexualiteten som dock får 

finna sig i att formas efter mannens.  

 

Genom könet konstitueras vår sexuella tillhörighet, vårt genus och med det vår plats i 

samhället. Ett sätt att undkomma denna objektifiering av kvinnan skulle möjligtvis kunna vara 

genom att skapa ett subjekt som inte är fysiskt. Genom att flytta fokus från den laddade 

kvinnokroppen som svårligen kan vara ett subjekt då den ständigt iakttas och betraktas och 

istället skapa ett intellektuellt språkligt subjekt kan konstnären undvika representationsfällan 

som oundvikligen gör kvinnan till ett betraktat objekt även om avsändaren är en kvinna. I 

Krugers, Kamerics och Holzers händer blir texten och orden en form av hjälpmedel för att 

slutligen demaskera kvinnligheten och visa den som den är. Tanken går till Roy 

Liechtensteins serietidningsverk där ultrafeminina kvinnor enbart i tanken ger utlopp för 

någon form av motstånd mot de patriarkala värderingar samhället tvingar på dem. Det 

patriarkala förtryck som råder tydliggörs i och med att kvinnans underlägsna position om 

objekt betonas.  

 

Barbara Kruger, Jenny Holzer och Sejla Kameric skapar med sin konst en bredare bild av 

kvinnan och samtidigt som de schabloniserar och följer strukturer tillför de ytterligare en 

dimension till bilden av kvinnan och visar att representationen inte nödvändigtvis behöver 

vara en ensidig sådan. Denna extra dimension är helt och hållet baserad på det språkliga 

innehållet i verken. Vad som finns att vinna genom ett användande av språket står därmed 

klart. Språket i verken upplöser de fasta ramarna. Dessa konstnärers ständiga argumentation 

skapar förhoppningsvis inte bara en medvetenhet hos betraktaren utan även ett ifrågasättande. 
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De inte bara konfronterar oss med dessa strukturer utan använder dem och är beroende av 

dem i skapandet av sin konst.  Verken frodas på strukturerna de är ämnade att dekonstruera. 

    Det är i blottläggandet av strukturerna som vikten av samspelet mellan ord och bild blir 

påtagligt. De olika lagren i verken står för olika strukturer, olika förhållningssätt och olika 

normer. Dessa verk arbetar på flera olika nivåer vilket accentueras av den lagerverkan som 

uppstår i montaget. Den samhälleliga fragmenteringen framträder tydligt med montagets hjälp 

och bidrar ytterligare till att förstärka budskapets aktualitet. Barbara Kruger, Jenny Holzer och 

Sejla Kameric talar alla maktens språk men vänder dess retorik mot själva makten och visar 

på vad som skulle vara även männens situation skulle kvinnans plats även vara hans. Robert 

Hughes är dock inte imponerad och kallar Holzer en ”/…/tillhandahållare av meningslösa 

truismer” och fortsätter med att konstatera att inte bara är företaget att skapa konst av språk ett 

tveksamt sådant utan att hon dessutom saknar ett språk.113 Han avslutar med att konstatera att 

denna ”språkliga fattigdom” av någon anledning uppfattas som radikal konst. Hughes 

fortsätter sin kritik av Holzer med att hävda att hennes språk dessutom inte ställer några som 

helst kav på läsaren. Hughes misstar sig dock troligtvis på mottagarens medvetenhet och 

underskattar dennas förmåga att i texterna faktiskt avkoda samhället och de (patriarkala) 

maktstrukturer vilka ligger till grund för mycket av den rädsla och frihet som råder i verken.  

 

Subjektiviteten i bilderna yttrar sig genom ett avståndstagande gentemot strukturerna. Genom 

att klargöra att normerna inte på något sätt är universella eller okritiskt applicerbara markeras 

en frånvaro som får beteckna jaget, objektets önskan om att ersättas av ett subjekt. Som Craig 

Owens konstaterar kräver Krugers pronomen en fysisk kropp och dess massa. 114  Denna 

kroppslighet ger upphov till en kontakt, en beröring mellan talaren (Krugers verk) och den 

tilltalade betraktaren. Samma kroppslighet infinner sig hos Sejla Kameric som ställer sin 

kropp till förfogande och lämnar över den till betraktaren att ta till sig eller förkasta samtidigt 

som betraktaren möjligtvis blir medveten om sin egen kropp och sina egna fysiska företräden 

och inte minst kroppens utsatthet för betraktande. Denna kroppslighet orsakar en direkt 

kontakt mellan verk och betraktare. Medan betraktarens plats i Krugers verk är av en 

skiftande karaktär, obestämd och instabil placerar Kameric sin betraktare tydligt framför sig i 

en direkt uppmaning om att bli betraktad.115 Kameric ber, liksom Kruger och Jenny Holzer, 

oss att betrakta oss själva. De uppmanar oss att lämna ut oss själva till samhällets kritiskt 

                                                 
113 Hughes, Robert, “A sampler of Witless Truisms”, Time, 1990-07-30, s. 66-67 
114 Owens Craig, ”The Medusa Effect”, Beyond Recognition, Representation, Power and Culture, s. 192 
115 Ibid. s. 193 
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granskande blickar men lämnar också ut samhället till betraktande. I dessa konstnärers verk 

finns en motprestation som inbjuder till ett iakttagande inte bara av våra egna kroppar och i 

samhället utan hur samhället och dess strukturer inverkar på oss. Med språket till sin hjälp kan 

konstnärerna spränga bildens fasta gränser och utöka betydelsen i verket. Den möjliga 

begränsning som användandet av ord kan innebära i styrning av mottagarens intryck upphävs 

i friheten att kombinera och skapa en enhet av två särpräglade uttryck. I föreningen av visuellt 

och verbalt språk kan två betydelselager fogas samman till ett.  

 

Möjligtvis är det dags att revidera den syn på text och bild som befästs i uttrycket ”En bild 

säger mer än tusen ord”. Teorierna lutar snarare åt andra hållet, att bildens ”objektiva avtryck” 

får en utökad innebörd av ordens förklarande position. 116  

   Genom användandet av språket i sina verk låter konstnärerna den eventuella masken falla 

och undviker att representera sig själva enkom genom bilder. Den bildliga maskeraden har 

pågått under så lång tid att den är så när som omöjlig att undvika men med språket som agent 

i verken flyttas den bildmässiga representationens fokus till att i stället innebära en språkligt 

skapad kvinna. Med språket som en betydelsefull del i uttrycket skapar konstnärerna en mer 

mångfacetterad bild av kvinnan och kvinnligheten samtidigt som representationen genom att 

inte enbart lägga fokus på bilden av henne blir friare. 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
116 Hapkemeyer, Andreas, “Image and word, photo and text”, Photo Text, text Photo: the Synthesis of 
Photography and Text in Contemporary Art, s. 10 
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