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Abstract 
 
The aim of this thesis is to describe and analyze the Swedish artist Marianne Lindberg De Geer’s 

public sculpture Jag tänker på mig själv in relation to the female nude as a traditional motif within 

the western art and aesthetic. The artwork in question depicts two naked upright standing women, 

one of whom is represented as emaciated and skinny and the other one as voluminous and fat. By 

using previous research on the subject of aberrant bodily representations as its main theoretical 

framework and with a methodological approach based on visual semiotics, this study has found that 

Jag tänker på mig själv is to be seen as a deviant representation of the female body in several ways. 

The way in which the female body is represented in Marianne Lindberg De Geer’s sculpture has 

shown to deviate not only from the traditional female nude but also from the visual norms that 

usually characterizes aberrant representations of the female-coded body. 
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INLEDNING 
I Sverige är nakenakten under 1900-talet den allra vanligaste representationsformen av kvinnor i det 

offentliga rummet.1 Nästföljande sekel, i januari 2006, kommer Marianne Lundberg De Geers 

skulptur Jag tänker på mig själv på plats på det lilla torget utanför Växjö konsthall. Den är gjuten i 

brons och föreställer två nakna kvinnligt kodade kroppar som står mittemot varandra. Skulpturen 

vandaliseras vid flera tillfällen. I samband med att verket, efter att ha förstärkts med stål på insidan 

för att stå pall vandaliseringsförsöken, ska återinvigas i mars 2007 så är Sveriges Radio på plats för 

att ta tempen på de förbipasserandes relation till skulpturen. “Jag gillar inte dem, nä jag tycker... det 

passar inte!” säger en av de tillfrågade.2 En annan suckar, muttrar lite och mumlar sedan “Ja jag vet 

inte vad jag ska säga... jag säger ingenting”.3 Trots att vi i stadsmiljön är vana vid att se skulpturer 

av nakna kroppar så tycks det alltså vara någonting med Marianne Lindberg De Geers bronskroppar 

som skaver; de tycks helt enkelt inte vara som alla andra. 

 

Syfte och frågeställningar         
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur Marianne Lindberg De Geers i Växjö 

offentligt placerade skulptur Jag tänker på mig själv förhåller sig till den kvinnliga nakenakten som 

motivkategori. För att uppnå detta kommer jag med utgångspunkt i en teoretisk diskussion om 

avvikande representationer av kroppar, ta avstamp i följande frågeställningar: 

•! Hur är verket beskaffat? 

•! Vilken betydelse har de kroppsliga representationernas könsdelar för verkets 

betydelseproduktion?  

•! I vilken utsträckning går det att beskriva de kroppsliga representationerna i Jag tänker på mig 

själv som normavvikande? 

Den första frågeställningen är oundviklig eftersom det i denna uppsats är just själva formen och den 

fysiska utformningen av skulpturverket Jag tänker på mig själv som ska komma att analyseras, vilket 

förutsätter en systematisk kartläggning och beskrivning av verkets formala beskaffenhet. Den andra 

frågeställningen syftar till att synliggöra kön som faktor i verkets betydelseproduktion. Den 

avslutande frågeställningen har en kontextualiserande funktion, den ämnar ställa verkets kroppsliga 

representationer i relation till den visuella normen för representation av kvinnliga kroppar genom att 

                                                
1 Sjöholm Skrubbe, Jessica, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och 
rumsliga situationer 1940-1975, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007, s. 146. 
2 Karlsson, Jimmy, ”SR P4 Kronoberg – Bronskvinnorna i Växjö återinvigs” (Radioinslag), Sveriges Radio P4, 2007-03-
09. Tillgänglig: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=1246717 (hämtad 2018-12-10). 
3 Karlsson, Sveriges Radio 2007-03-09. 
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undersöka i vilken utsträckning kroppsrepresentationerna i Jag tänker på mig själv kan beskrivas 

som normavvikande och på så vis möjliggöra en diskussion som svarar mot uppsatsens syfte.   

 

Material, urval och avgränsningar 
Materialet som behandlas i denna uppsats utgörs av Marianne Lindberg De Geers kritikeromsusade 

bronsskulptur Jag tänker på mig själv som sedan 2006 står utanför Växjö konsthall. Sedan verket 

kom på plats har det både kritiserats och hyllats i media, upprört känslor, vandaliserats och till och 

med sågats ner.4 Jag har dock inte för avsikt att fokusera på, analysera eller ens ta i beaktande varken 

studieobjektets reception eller den offentliga mediala debatt som verket genererat. Denna uppsats är 

inte heller en undersökning av Jag tänker på mig själv ur ett biografiskt perspektiv, och det kommer 

därmed inte läggas någon vikt vid det faktum att konstnärens egna ansikte figurerar som motiv i 

verket. Detta beror dels på att det redan skrivits en del på ämnet,5 men framförallt på att varken det 

biografiska perspektivet eller den mediala debatten är relevant för uppsatsens syfte. Mot bakgrund av 

verkets stormiga reception vill jag, istället för att undersöka vad det specifikt är i verket som de 

kritiska rösterna opponerat sig mot, på ett mer generellt plan och mot en historisk bakgrund av 

nakenakten som motivkategori undersöka i vilken utsträckning och på vilka grunder 

representationerna av kvinnligt kodade kroppar och därmed även verket i fråga, går att beskriva som 

avvikande. Verket är intressant att studera eftersom det, trots att den kvinnliga nakenhet som utgör 

verkets motiv är ett vanligt förekommande inslag i den svenska stadsmiljön,6 resulterat i starka 

reaktioner hos allmänheten.  

Med ‘kvinnligt kodade kroppar’ menar jag de kroppar som uppvisar en anatomi som 

historiskt sett tillskrivits en kvinnlig könstillhörighet, det vill säga kroppar med utbuktande bröst och 

vars yttre könsdelar utgörs av vulva. Jag vill dock poängtera att kön inte är binärt och att det inte 

nödvändigtvis är yttre anatomiska attribut som bestämmer en kropps kön. Eftersom denna uppsats 

syftar till att undersöka framställningen av kroppar som innefattas av föreställningen om den 

kvinnliga kroppen som analog med en kropp med vulva och bröst, så kommer jag dock hädanefter att 

använda mig av termen kvinnlig kropp eller kvinnokropp istället för ‘kvinnligt kodad kropp’.  

 

                                                
4 Ångström, Anna, ”Bronskvinnorna rustade igen”, Svenska Dagbladet, 2007-03-10. Tillgänglig: 
https://www.svd.se/bronskvinnorna-rustade-igen (hämtad 2018-10-28).  
5 För en biografisk läsning av verket se: Rasmussen Taengh, Evelina, Identitet, Knst & Kritik: En fördjupning i Marianne 
Lindberg De Geers självporträtt, kandidatuppsats i konstvetenskap, Stockholms universitet, 2014. För diskussionen om 
den mediala debatten kring verket se: Andersson, Josefine, Vem godkände detta?: Konstdebatterna om Nimis, Jag tänker 
på mig själv och Övermålning, kandidatuppsats inom kulturprogrammet, Högskolan i Halmstad, 2018. 
6 Sjöholm Skrubbe 2007, s. 146!
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Forskningsöversikt                                                                      
Det ämne som denna uppsats ämnar behandla har en mängd beröringspunkter med tidigare forskning 

som behandlar offentlig skulptur, avvikande representationer av kroppar, iscensättningen av 

könskodade kroppar, den kvinnliga nakenakten som motivkategori samt den befintliga litteratur som 

behandlar Jag tänker på mig själv som verk.  
Jessica Sjöholm Skrubbes avhandling Skulptur i folkhemmet: Den offentliga skulpturens 

institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer7 fungerar som en redogörelse för den 

offentligt placerade skulpturen under efterkrigstiden i Sverige och dess betydelse för det svenska 

folkhemsbygget. Vidare diskuterar Sjöholm Skrubbe även, både i sin avhandling och i 

konferensrapporten Skulptur, klotter och motmonument,8 den kvinnliga aktskulpturens plats och 

funktion i det offentliga rummet i Sverige, vilket är av särskild relevans för mig i arbetet med denna 

uppsats. Sjöholm Skrubbes avhandling är en viktig språngbräda för mig i mitt uppsatsskrivande 

eftersom den utgör en kartläggning av och en diskussion kring dels den offentliga skulpturen i 

allmänhet, men också kring den kvinnligt kodade kroppen som motiv i synnerhet. Hon visar på att 

det finns en tydlig diskrepans mellan hur män respektive kvinnor representeras skulpturalt i det 

offentliga rummet, och menar att den patriarkala könsideologin medieras genom denna diskrepans.9 

Sjöholm Skrubbes undersökning visar även att den manliga nakenakten tenderar representera 

mannen som en handlingskraftig, fysiskt kapabel, muskulöst vital, viljestark och presterande individ 

vars självdisciplin och betonade moraliska styrka erövrat, disciplinerat och därmed gjort kultur av 

den naturliga kroppsligheten.10 Den kvinnliga skulpturala nakenakten karaktäriseras enligt Sjöholm 

Skrubbe av representationer av anonyma, passiva, idealiserade, objektifierade, poserande och inte 

sällan stereotypiserade kvinnogestalter med betoning på kroppslighet och mekanisk biologi.11  

Sjöholm Skrubbes kartläggning visar även att nakenakten är den allra vanligaste 

representationsformen av kvinnor inom den offentliga skulpturen i Sverige12 och att skulpturer av 

den kvinnliga kroppen oftare än den manliga återfinns i naturnära miljöer, ett fenomen som enligt 

henne går tillbaka på den föreställda korrelationen mellan begreppsparen kvinna/man och 

natur/kultur.13  

                                                
7 Sjöholm Skrubbe 2007. 
8 Sjöholm Skrubbe, Jessica, Skulptur, klotter och motmonument, Konferensrapport från Acsis nationella forskarkonferens 
för kulturstudier, Norrköping, 2005.  
9 Sjöholm Skrubbe 2007, s. 146. 
10 Sjöholm Skrubbe 2007 s. 151 och s. 153; Sjöholm Skrubbe 2005, s. 941. 
11 Sjöholm Skrubbe 2005, s. 942-944. 
12 Sjöholm Skrubbe 2007, s. 146. 
13 Sjöholm Skrubbe 2005, s. 942.!
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Även om jag inom ramen för denna uppsats inte kommer applicera något regelrätt genus- 

eller queerteoretiskt perspektiv på studieobjektet så kommer det vara relevant för mig att i 

verksanalysen diskutera till vilken grad de representerade kropparna i studieobjektet kan anses vara 

könskodade. Inom detta område finns exempelvis Patrik Steorns avhandling Nakna män: 

maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, som med fokus på maskulinitet diskuterar 

iscensättandet av kön i bilder kring sekelskiftet.14 Även Abigail Solomon-Godeau undersöker och 

analyserar i sin bok Male trouble - a crisis in representation det sätt på vilket manlighet och 

maskulinitet representerats visuellt genom historien.15  

Rörande framställningar av den kvinnligt kodade kroppen så vill jag lyfta den brittiska 

konstvetaren Lynda Neads publikation The female nude: art, obsceniry and sexuality.16 Nead 

behandlar den kvinnliga nakenakten och visar på att den utgör en signifikant och central 

motivkategori i den västerländska kulturen och konstdiskursen. Vidare så för Nead dessutom en hel 

del resonemang som rör bilden av den från rådande ideal avvikande kvinnliga kroppen. Även Anja 

Hirdmans kapitel Femininitet som spektakel: Avsmak, affekt och kvinnliga kroppar i boken Mediers 

känsla för kön17 som berör feministisk medieforskning ligger till grund för denna uppsats. Hirdman 

diskuterar i sin text hur bilder på kvinnokroppar som avviker från det konventionella kroppsidealet 

förmedlas med en medieretorik som får dem att framstå som chockerande. Hirdman för i sin text 

även en vidare diskussion om hur representationer av kvinnligt kodade kroppar tenderar att användas 

som mediematerial och iscensätts för att väcka reaktioner i rena marknadsföringssyften. Dessa 

diskussioner angränsar till ämnet för denna uppsats eftersom de kretsar kring vilken funktion och 

vilket svängrum bilden av den från idealet avvikande kroppen har och med vilken retorik den 

vanligtvis representeras i den samtida visuella kulturen. Såväl Neads som Hirdmans resonemang 

kommer att utgöra denna uppsats teoretiska språngbräda.  

Vad gäller den befintliga litteratur som behandlar verket Jag tänker på mig själv så finns det 

två kandidatuppsatser som uttryckligen behandlar verket i fråga. Josefin Anderssons uppsats Vem 

godkände detta? Konstdebatterna om ’Nimis’, ’Jag tänker på mig själv’ och ’Övermålning’ från 

programmet i kulturstudier vid Högskolan i Halmstad tar upp receptionen av, och den offentliga 

debatten kring, offentlig konst med avstamp i tre offentliga konstverk varav Marianne Lindberg De 

Geers Jag tänker på mig själv  är ett.18 I Evelina Rasmussen Taenghs uppsats Identitet, Konst & 

                                                
14 Steorn, Patrik, Nakna män: maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, Norstedts akademiska förlag, 
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006. 
15 Solomon-Godeau, Abigail, Male trouble: a crisis in representation, Thames & Hudson, London, 1997. 
16 Nead, Lynda, The female nude: art, obscenity and sexuality, Routledge, London, 1992. 
17 Hirdman, Anja, “Femininitet som spektakel: avsmak, affekt och kvinnliga kroppar”, i Mediers känsla för kön: 
feministisk medieforskning, Anja Hirdman & Madeleine Kleberg (red), s. 57-71. Göteborg, 2015. 
18 Andersson 2018.!
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Kritik: En fördjupning i Marianne Lindberg De Geers självporträtt är Jag tänker på mig själv ett av 

de tre självporträtt av Marianne Lindberg De Geer som uppsatsen behandlar.19 Rasmussen Taengh 

ställer i sin uppsats frågor om korrelationen mellan konstnärens intentioner och receptionen av 

verken, analyserar den skrivna mediala kritiken som verken fått och lägger stor vikt vid konstnärens 

egna biografi, identitet och roll som aktör i den svenska kulturvärlden.20 Istället för att belysa verkets 

reception, debatten kring Jag tänker på mig själv eller konstnärens biografi såsom det gjorts i den 

ovan nämnda litteraturen om Marianne Lindberg De Geer så kommer jag istället koncentrera mig 

uteslutande på det fysiska verkets form och dess kroppsliga representationer. I detta arbete kommer 

jag tydligt ta spjärn mot den tidigare forskning som rör offentlig skulptur, iscensättandet av kropp 

och nakenakten som konstnärligt motiv. Min förhoppning är att genom att tillämpa denna forskning 

på ett konkret studieobjekt kunna bidra till den vidare diskussionen om hur den kvinnligt kodade 

kroppen representeras och estetiseras i den offentliga bildkulturen. 

 

Teori 
Då ett av målen med denna uppsats är att undersöka till vilken grad de kroppsliga representationerna 

i Lindberg De Geers skulpturverk går att beskriva som normavvikande, har jag valt att konstruera 

dess teoretiska utgångspunkt utifrån Lynda Neads och Anja Hirdmans resonemang kring avvikande 

representationer av kvinnokroppen.21 Inom ramarna för denna uppsats kommer Jag tänker på mig 

självs karakteristika och formmässiga särdrag att behandlas som tecken i en bildsemiotisk analys. 

Tanken med att ta spjärn mot Neads och Hirdmans teoribildningar är att göra det möjligt att uttyda 

vad verket och dess kroppsliga representationers särdrag kan beteckna i dagens västerländska 

visuella kontext, och att därigenom öppna upp för en undersökning av de betydelseskapande 

processerna i verket. I syfte att kunna föra en utförligare diskussion kring tjocka och magra kroppar, 

kommer jag även att luta mig mot ett antal av de teoretiker som Nead i sin förhållandevis korta 

passage om kroppsfett hänvisar till för vidare läsning på ämnet.22 Till dessa hör Nicky Diamond med 

sin text Thin is the feminist issue,23 Susan Bordo med texten Den slanka kroppens budskap,24 samt 

Susie Orbach med sin text Hunger Strike: The Anorectic's Struggle As a Metaphor for Our Age.25 I 

de fall då begreppen kan anses väl etablerade inom den samtida konstvetenskapliga teoribildningen 

                                                
19 Rasmussen Taengh 2014. 
20 Rasmussen Taengh 2014, s. 1. 
21 Nead 1992; Hirdman 2015. 
22 Nead 1992, s. 10-11 
23 Diamond, Nicky, “Thin is the feminist issue”, i Feminist review (Print)., 19, 1985, s. 45-65, 1985. 
24 Bordo, Susan, ”Den slanka kroppens budskap”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift., 14(1993):2, s. 3-18, 1993. 
25 Orbach, Susie, Hunger Strike: The Anorectic’s Struggle As a Metaphor for Our Age, Karnac Books, 1993.!



   
 

6 

har jag dessutom tagit stöd av Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds bok Möten med bilder i min 

beskrivning av vad begreppen innebär och hur de fungerar.26  

Nead och Hirdman har gemensamt att de båda två menar att kvinnans kropp både historiskt 

varit och idag är avgörande för hur hennes värde som människa uppfattas och bestäms.27 Lynda Nead 

menar att kroppen idag är en politiserad plats där maktrelationer manifesteras, regleras och utövas.28 

Hon menar att detta inte minst gäller kvinnans kropp och att den nakna kvinnokroppen inte bör ses 

som ett konstnärligt motiv i mängden utan att den kvinnliga nakenakten har och har haft en 

särställning och spelar en central roll inom den västerländska konstdiskursen.29 Lynda Nead 

behandlar i sin publikation den kvinnliga nakenakten och undersöker bland annat inom vilka ramar 

den kvinnliga kroppen behöver befinna sig för att dess representation ska uppfattas som konst samt 

vad som händer då kroppar som inte ryms inom dessa ramar visualiseras.30  

Neads undersökning är inte en kvantitativ kartläggning av nakenakten, utan en kvalitativ 

undersökning där hon diskuterar nakenakten som diskurs med vissa historiska och verksspecifika 

nedslag31 samt teoretiserar kring med vilka medel den från idealet till synes avvikande 

kvinnokroppen går att tämja eller rama in för att bli möjlig att representera i en konstkontext.32 Nead 

ställer upp ett antal motsatspar som genom historien använts för att definiera, teoretisera kring och 

åtskilja det kulturellt sofistikerade från det okultiverade och obscena samt redogör för dessa 

motsatspars ursprung och funktioner.33 Gemensamt för motsatsparen är att de ofta ansetts korrelera 

med den binära uppdelningen av kön.34 Nead beskriver hur idén om det kvinnliga könet genom 

historien sammankopplats med idéer om det kroppsliga, passivt naturliga,35 otuktade och 

okultiverade.36 Föreställningen om manlighet och maskulinitet har i sin tur präglats av kulturellt 

betonade kvaliteter såsom mental kapacitet, subjektiv aktivitet,37 ordning,38 och det intellektuellt 

kultiverade;39  värden som tillsammans med idéer om avgränsning och disciplinerad enhetlighet 

också utgjort själva kärnan hos konstdiskursen enligt Nead.40 Nead menar att bilden av den till 

                                                
26 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, 2:1. uppl. 
Studentlitteratur, Lund, 2004. 
27 Hirdman 2015 s. 69; Eriksson & Göthlund 2004 s. 106. 
28 Nead 1992, s. 10. 
29 Nead 1992, s. 2. 
30 Nead 1992, s. 1-4. 
31 Nead 1992, s. 1-4. 
32 Nead 1992, s. 8. 
33 Nead 1992, s. 14 samt s. 25-31. 
34 Nead 1992, s. 14.    
35 Nead 1992, s. 23. 
36 Nead 1992, s. 14-18 samt s. 25. 
37 Nead 1992, s. 14. 
38 Nead 1992, s. 18. 
39 Nead 1992, s. 14, s. 18 samt s. 29; Eriksson & Göthlund 2004, s. 106. 
40 Nead 1992, s. 19-33.!
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naturen kopplade kvinnan därmed varit tvungen att passera genom ett estetiserande och strängt 

konventionsbundet raster för att kunna presenteras som konst, och att den kvinnliga nakenakten som 

motivkategori är resultatet av en sådan reglering.41  

Hirdman för en diskussion kring hur den estetiserade bilden av kvinnokroppen som vit, 

ungdomlig, slät och smal kommit att utgöra ett kvinnligt kroppsideal inom den visuella 

mediekulturen och att bilder på kroppar som avviker från detta ideal förmedlas med en medieretorik 

som får dem att framstå som avslöjade, bristfälliga, urspårade, groteska och chockerande.42 Hon 

belyser även hur bilder av kroppar som inte ryms inom det kvinnliga kroppsidealet kodas med 

negativa betydelser vilket leder till att den negativa responsen på sådana kroppar.43 Genom att vi vid 

upprepande tillfällen konfronteras med stimulit ”chockbild”, så menar Hirdman att vår negativa 

respons på avvikande kroppar automatiseras och generaliseras, en mekanism som inom psykologin 

kallas för ”automatisk priming”.44  Vidare belyser Hirdman även hur förtingligandet av 

kvinnokroppen och brukandet av dess representation inom exempelvis marknadsföring gjort bilden 

av kvinnan till en kapitalskapande spelpjäs i den globala visuella medieekonomin.45 På ett snarlikt 

sätt belyser Jessica Sjöholm Skrubbe att den passiviserade, estetiserade och objektifierade 

kvinnokroppen inom den svenska offentliga skulpturen fungerat som en projektionsyta för abstrakta 

begrepp och mytologiska personligheter.46 

 

Centrala begrepp 

För att kunna besvara de frågeställningar som operationaliserar uppsatsens syfte att beskriva och 

analysera hur studieobjektet förhåller sig till nakenakten som motivkategori, kommer jag att använda 

mig av ett antal teoretiska begrepp. De begrepp som kommer att vara centrala i denna uppsats är; den 

kvinnliga nakenakten, den smala kroppen, framing, den obscena kroppen och chockbild. 

 

Den kvinnliga nakenakten 

Den kvinnliga nakenakten, eller the female nude, beskrivs av Nead som ett särskild signifikant motiv 

inom den västerländska kulturen.47 Nakenakten präglas enligt Nead tydligt av idéer om passivitet,48 

slutenhet49 och kroppslig estetisering och har under århundranden reproducerat, befäst och etablerat 

                                                
41 Nead 1992, s. 5-6 samt s. 29.      
42 Hirdman 2015, s. 58. 
43 Hirdman 2015, s. 59 och s. 68. 
44 Hirdman 2015, s. 59 och s. 68. 
45 Hirdman 2015, s. 57. 
46 Sjöholm Skrubbe 2005, s. 941, s. 942 samt s. 944. 
47 Nead 1992, s. 2. 
48 Nead 1992, s. 46 och s. 47.!
49 Nead 1992, s. 8 och s. 33. 



   
 

8 

kroppsliga ideal.50 Precis som i den estetiserade bilden av kvinnan som Hirdman beskriver51 så är det 

vanligtvis den vita, hälsosamma (dvs. smala och normfungerande), ungdomliga kroppen som enligt 

Nead representeras i den kvinnliga nakenakten.52  

Vidare belyser Nead den påtagliga och varaktiga inverkan som de antika klassiska konst- 

och skönhetsidealen rörande ordning, symmetri och klarhet haft på den västerländska kulturen och 

dess konstbegrepp.53 Givet att kvinnokroppen tillskrivits egenskaper och betydelser genom att 

differentieras mot idén om mannens kropp som kulturellt kodad, så menar Nead att den oreglerade 

och ohämmade kvinnokroppen i sig självt inte gått att placera i den västerländska konstdiskursen.54 

Nead menar att den kvinnliga nakenakten är en starkt konventionsbunden motivkategori där 

kvinnokroppen justeras, definieras och regleras till att göras möjlig att representera inom ramarna för 

den västerländska konstbegreppet.55 Hon menar att kvinnokroppen genom denna reglering pådyvlas 

en estetisering som gör det möjligt för kvinnokroppen att konnotera den enhetlighet, slutenhet och 

harmoni som är central inom den västerländska konstdiskursen men som den oreglerade kvinnan 

uppfattas stå i direkt motsats till.56 Denna reglering sker enligt Nead genom att kroppen representeras 

i konventionsbundna poser och gester,57 placeras i särskilda miljöer58 och förses med en formal 

integritet59 vilken ger kroppen men också verket som helhet en sluten och enhetlig form.60 Genom att 

med estetiska och formalistiska grepp reglera, rama in och disciplinera kvinnokroppen så menar 

Nead att den kvinnliga nakenakten blivit en sorts kraftdemonstration av vad konstens konventioner 

och estetiska praktik kan åstadkomma.61 Bilden av kvinnan reduceras till att utstråla den avgränsade, 

harmoniserande och sammanhållna enhetlighet som kommit att prägla den kvinnliga nakenakten62 

och som med Neads undersökning visat sig kommit att bli en sinnebild för den västerländska 

kulturen och dess konstdiskurs.63  

Att med hjälp av konstnärlig stil, perspektiv, utsnitt och posering reglera den kvinnliga 

kroppen i enlighet med rådande konventioner är enligt Nead dessutom ett sätt att dirigera den 

                                                
50 Nead 1992, s. 46; Sjöholm Skrubbe 2007, s. 146; Eriksson & Göthlund 2004, s. 143. 
51 Hirdman 2015, s. 58. 
52 Nead 1992, s. 64. 
53 Nead 1992, s. 7. 
54 Nead 1992, s. 2. 
55 Nead 1992, s. 5-7.     
56 Nead 1992, s. 2 och s. 25.      
57 Nead 1992, s. 54-55. 
58 Nead 1992, s. 54-55. 
59 Nead 1992, s. 57. 
60 Nead 1992, s. 6 samt s. 33. 
61 Nead 1992, s. 2. 
62 Nead 1992, s. 2, s. 22 samt s. 26. 
63 Nead 1992, s. 1.!
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betraktande blicken.64 En blickdisciplinering som främjar det betraktarideal som uppkom under 

upplysningen och som i detta sammanhang utgörs av ett tankfullt och stilla begrundande 

konstseende.65 Det är ett sätt att klä kvinnokroppen, som historiskt sett knutits till värden kopplade 

till natur och biologi medan den manliga kroppen fått stå som symbol för det rationella och 

kulturella, i ett lager av tyglande och sammanhållande kultur.66 Nead nämner även att modernismen 

utvidgade nakenakten genom att förse den med ett experimentellt formspråk.67 Hon påpekar dock att 

de nyskapande aspekterna hos den modernistiska nakenaktskulpturen framförallt bestod av ett 

nydanande formspråk, vilket fungerade som ett uttryck för den manliga konstnärens sexuella övertag 

och konstnärlig avantgardism snarare än som en utvidgning av kvinnokroppens 

representationsmöjligheter.68  
 

Den smala kroppen 

Både Nead och Diamond påtalar att bilden av den ideala kvinnokroppen är sammanflätad med vår 

tids träningsideal som bygger på föreställningen om att den smala, hårda och fasta kroppen i motsats 

till den tjocka, mjuka och slappa, också är den sanna, essentiella och autentiska.69 Eriksson & 

Göthlund visar även på att den idealsmala kroppen kommit att symbolisera sundhet medan den 

tjocka kroppen kommit att ses som ett tecken för förfall.70  

 Inom den i överflödssamhället71 dominerande diskursen som värdesätter 

självbehärskning och förmåga att stå emot impulser och begär,72 menar Bordo att den smala kroppen 

har kommit att ses som en symbol för självdisciplin, moralisk styrka och förmåga att stå emot 

begär;73 egenskaper som historiskt förknippats med manlighet och maskulinitet.74 Bordo påpekar 

dessutom att kroppsliga spontana känslor som exempelvis hunger och begär kulturellt kodats som 

kvinnliga.75 Att reglera kvinnokroppen i enlighet med det smala kroppsidealet kan således ses som 

ett sätt att placera kvinnokroppen närmre den kulturella sfär som manligt kodade attribut och 

egenskaper förknippas med. Bordo betonar dock att det finns en gräns för när den smala kroppens 

                                                
64 Eriksson & Göthlund 2004, s. 67-78; Nead 1992, för en diskussion om stil se s. 25, om perspektiv och utsnitt se s. 9, 
och om den dirigerade blicken se s. 2. 
65 Nead 1992, s. 2. 
66 Nead 1992, s. 23 samt s. 25; Eriksson & Göthlund 2004, s. 139-140. 
67 Nead 1992, s. 44-45. 
68 Nead 1992, s. 44-45. 
69 Nead 1992, s. 10; Diamond 1985, s. 54; Eriksson & Göthlund s. 143. 
70 Eriksson & Göthlund 2004, s. 81. 
71 Överflödskultur definieras av Bordo som ett ”samhälle där de som styr ’kulturproduktionen‘ har mer mat än de 
behöver”, se Bordo 1993, s. 7. 
72 Bordo 1993, s. 7-8. 
73 Bordo 1993, s. 7. 
74 Sjöholm Skrubbe 2005, s. 941; Bordo 1993, s. 13. 
75 Bordo 1993, s. 13.!
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brist på fett slår över och blir måltavla för den betraktandes förskräckelse och förfäran. Hon 

exemplifierar detta genom att hänvisa till hur bilder av anorektiska personers knotiga kroppar 

presenteras som makabra och sensationella.76  

I kontrast till idén om den egentliga och sanna smala kroppen, lyfter såväl Nead som 

Diamond fram att fettvävnad kommit att ses som ett kroppsligt överflöd som döljer, misspryder och 

deformerar det egentliga jaget; den tjocka kroppen uppfattas som mindre genuin och ursprunglig än 

den smala.77  Den tjocka kroppen betecknar enligt Diamond motsatsen till de positiva egenskaper 

som den smala kroppen kommit att associeras med.78 Bordo beskriver i sin artikel att tjockhet i slutet 

av 1800-talet gick från att ses som ett förkroppsligande av ekonomisk framgång och välstånd, till att 

bli ett tecken för moraliska brister och en lägre stående social klass.79 Hon påtalar även att den tjocka 

kroppen under de senaste decennierna allt mer kommit att symbolisera själslig oordning.80  

 

Framing  

Nead lyfter fram framing som en användbar benämning för den praktik genom vilken bilden av 

kvinnokroppen med hjälp av exempelvis posering, konstnärlig stil och teknik regleras, iscensätts och 

ramas in för att fungera i enlighet med rådande konventioner för hur en kvinnokropp kan visas upp.81 

Denna framing av kvinnokroppen har enligt Nead fungerat som ett sätt att kontrollera och reglera 

den kvinnliga kroppen och dess sexualitet.82 Eriksson och Göthlund framhåller att en konsekvens av 

detta är att kvinnan tenderar framställas som passiv, utelämnad och tillgänglig för en voyeuristisk 

manlig och heterosexuell blick.83 Kvinnans yttre separeras från hennes inre, hon objektifieras, 

passiviseras och bilden av henne avväpnas genom att placeras inom säkra och kontrollerade ramar.84  
 

Den obscena kroppen  

Nead lyfter vidare fram begreppet den obscena kroppen (“the obscene body”), med vilket den 

oreglerade, från rådande kvinnoideal avvikande och därmed visuellt orepresenterbara kvinnokroppen 

åsyftas.85 Definitionen av det obscenitetsbegrepp som Nead använder sig av då hon diskuterar den 

obscena kroppen står enligt Nead i direkt motsats till de värden som premieras inom 

                                                
76 Bordo 1993, s. 3. 
77 Nead 1992, s. 10; Diamond 1985, s. 52 samt s. 54-55. 
78 Diamond 1985, s. 54. 
79 Bordo 1993, s. 7. 
80 Bordo 1993, s. 7 – 8. 
81 Nead 1992, s. 5-12 samt s. 25; Eriksson & Göthlund 2004, s. 138-145. 
82 Nead 1992, s. 6. 
83 Eriksson & Göthlund 2004, s. 106 och s. 140. 
84 Eriksson & Göthlund 2004, s. 139-140; Nead 1992, s. 9.!
85 Nead 1992, s. 2, s. 25, s. 64. 
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konstdiskursen.86 Nead definierar den obscena kroppen som en kropp som inte går att representera 

inom konstdiskursen och som därmed symboliserar ”icke-konst”.87 Det är en oberäknelig 

kroppslighet utan tydliga gränser,88 som hotar att ta över, som går emot rådande konventioner och 

ideal, som utstrålar överflöd snarare än återhållsamhet,89 som provocerar och upphetsar sin betraktare 

och därmed omöjliggör en tankfull och begrundande betraktarblick.90 

 

Chockbild 

Som den estetiserande kvinnobildens antites lyfter Hirdman fram en bildtyp som hon kallar för 

chockbilden.91 Chockbilden beskrivs av Hirdman som en i media och reklam ofta förekommande 

bild av en viss kvinnlig kropp som till sin form avviker från den kvinnliga idealbilden, som 

presenteras som grotesk och därigenom väcker avsky hos betraktaren.92 Hirdman menar att den 

kropp som vanligtvis figurerar i dessa chockbilder är den kropp som är rynkig, slapp eller ojämn i 

huden, ärrad, som har celluliter, som är så pass smal att skelettet syns genom huden eller vars 

fettdepåer väller fram utanför de strama konturer som accentueras i den idealiserade bilden av 

kvinnan.93 Hirdman betonar även att dessa kroppar inte per definition är groteska eller avskyvärda, 

men att den retorik som de förmedlas genom bäddar för att betraktaren ska uppfatta dem som sådana 

och att vår negativa respons på dessa kroppar automatiseras genom att vi gång på gång utsätts för 

denna sorts chockbilder.94 Den avvikande kroppen sammankopplas med upplevelser av avsky och 

avsmak så till den grad att kopplingen framstår som naturlig och universell snarare än bunden av 

konventioner.95 Fysiska attribut som avviker från de ideala betonas i chockbilden som kroppsliga 

brister och de representerade kvinnorna framställs inte sällan som avslöjade och påkomna.96  

Hirdman menar att den kvinnliga kroppen alltid har potentialen att uppfattas som motbjudande, inte 

minst då den representeras med en kvinnlig betraktare i åtanke.97 
 

 

 

                                                
86 Nead 1992, s. 2 samt s. 35. 
87 Nead 1992, s. 3 samt s. 25. 
88 Nead 1992, s. 2. 
89 Nead 1992, s. 20. 
90 Nead 1992, s. 2, s. 6 samt s. 26-27. 
91 Hirdman 2015, s. 58. 
92 Hirdman 2015, s. 58-60.  
93 Hirdman 2015, s. 58. 
94 Hirdman 2015, s. 59 och 68. 
95 Hirdman 2015, s. 68. 
96 Hirdman 2015 s. 58-59. 
97 Hirdman 2015, s. 13 samt s. 66.!



   
 

12 

Metod 
Till grund för denna uppsats metodologiska tillvägagångssätt ligger Roland Barthes bildsemiotiska 

tvåstegsmodell såsom den tolkas och presenteras av Göran Sonesson i boken Bildbetydelser.98 

Bildsemiotiken som metod är en för bilder anpassad vidareutveckling av semiotiken som lingvistiskt 

och metodologiskt vetenskapsfält. Snarare än att intressera sig för vad någonting betyder så 

intresserar man sig inom semiotiken för hur betydelse uppstår och behandlar betydelsebärande 

entiteter som tecken.99 En av premisserna för Barthes bildsemiotiska praktik är den schweiziska 

lingvisten Ferdinand de Saussures uppfattning om att människans språk är ett system av godtyckliga 

tecken vilka grundar sig på konventioner.100  

Enligt Sonesson består ett tecken av två delar: ett uttryck och ett innehåll.101 Med uttryck 

menas tecknets med sinnena uppfattbara manifestation i den verkliga världen,102 till exempel en bild, 

en del av en bild, en tredimensionell form eller relationen mellan flera tredimensionella former. Med 

innehåll menas det som uttrycket betecknar, det vill säga den betydelse som genereras av 

uttrycket.103 Barthes använder sig i sin bildsemiotiska praktik dessutom av begreppet referent, och 

syftar då på det ting, objekt, den företeelse eller den entitet som en visuell representation refererar 

till.  

Med avstamp i Saussures semiotiska grundpremisser anammade Barthes även begreppen 

denotation och konnotation som introducerades till semiotiken av den danska lingvisten Louis 

Hjemslev,104 och utvecklade därifrån en bildsemiotisk tvåstegsmodell som behandlar bildkulturen 

som ett språkligt teckensystem. Den denotativa betydelsenivån utgörs enligt Sonessons tolkning av 

Barthes av sådana tecken vars innebörd grundar sig på en sorts allmänmänskligt vetande.105 Något 

förenklat innebär detta att man på den denotativa analysnivån identifierar former som 

representationer av i verkligheten existerande ting, företeelser och objekt.106  På den konnotativa 

nivån återfinns de tecken där relationen mellan uttryck och innehåll grundar sig på mer komplexa 

kulturella och sociala konventioner.107 Relationen mellan bild/uttryck och konnotation är således inte 

naturgiven eller apriorisk, utan arbiträr och beroende av ett kulturellt system där uttryck och innehåll 

                                                
98 Sonesson 1992. 
99 Hatt & Klonk 2006, s. 200. 
100 Hatt & Klonk 2006, s. 202. 
101 Sonesson 1992, s. 14 samt s. 26. 
102 Sonesson 1992, s. 26. 
103 Sonesson 1992, s. 14-15 samt s. 26. 
104 Hatt & Klonk 2006, s. 206. 
105 Sonesson 1992, s. 199. 
106 Hatt, Michael & Klonk, Charlotte, Art history: a critical introduction to its methods, 8. uppl., Manchester University 
Press, Manchester, 2006. s. 206. 
107 Sonesson, Göran, Bildbetydelser: inledning till bildsemiotiken som vetenskap, Studentlitteratur, Lund, 1992. s. 72.!
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som i grund och botten inte har några inneboende likheter förknippas med varandra. Barthes påpekar 

dock i sin text Bildens retorik,108 att läsningen av det perceptiva (denotativa) och det kulturella 

(konnotativa) meddelandet i en bild vanligtvis sker parallellt och att man i reklambilder, vilket är den 

typ av bilder som Barthes framförallt intresserar sig för, tjänar på att osynliggöra skiljelinjen mellan 

dessa två betydelsenivåer eftersom kulturella konventioner och godtyckliga 

konnotationsförhållanden då lätt uppfattas som aprioriska och naturgivna sanningar och relationer.109 

Vidare menar Barthes att alla bilder är polysemiska, det vill säga mångtydiga och möjliga att läsa på 

flera olika sätt.110 Han menar även att det går att vägleda betraktaren i dennes läsning av en bild 

genom att med hjälp av språklig text förankra och ge betraktaren belägg för en viss tolkning.111 Som 

komplement till Barthes bildsemiotiska modell kommer jag i denna uppsats även använda mig av 

den amerikanska filosofen och semiotikern Charles Sanders Pierces begrepp index. Ett index eller ett 

indexikalt tecken består enligt Pierce av ett uttryck som inte efterliknar sin referent, men som ändå 

utgör ett bevis för referentens existens.112 Rök kan exempelvis vara ett index för eld, en vattenpöl 

kan vara ett index för regn och tasspår i snön kan vara ett indexikalt uttryck för att ett djur har 

passerat. Att tillämpa detta begrepp ur Pierces terminologi kommer vara relevant i denna uppsats 

eftersom hans taxonomi synliggör hur olika teckens sätt att fungera skiljer sig åt beroende på vilken 

sorts förbindning som finns mellan tecknets uttryck och dess innehåll. Genom att använda mig av 

Pierces indexbegrepp kommer jag på ett tydligare sätt kunna synliggöra hur de 

betydelseproduktionen i Jag tänker på mig själv ser ut och fungerar.  

Bildsemiotiken som metod svarar väl mot denna uppsats syfte och frågeställningar eftersom 

den tillhandahåller redskap för att undersöka vilken funktion verkets formala aspekter, som uttryck 

betraktade, har för verkets betydelseproduktion. Analysen av verkets denotativa betydelseskikt svarar 

väl mot uppsatsens första frågeställning medan analysen av den konnotativa nivån tar i beaktande 

verkets vidare tolkningshorisont och därmed möjliggör en diskussion motsvarande uppsatsens syfte 

samt den andra och tredje frågeställningen.  

I min tillämpning av Barthes bildsemiotiska modell kommer jag som tidigare nämnt utgå 

ifrån Sonessons tolkning av modellen, men även försöka kringgå vissa av de brister som Sonesson 

pekar ut hos Barthes praktik. Bland annat menar Sonesson att vissa av Barthes bildsemiotiska 

analyser är godtyckliga och att påståenden om vilket innehåll som ett visst uttryck konnoterar 

                                                
108 Barthes, Roland, “Bildens retorik”, i Tecken & Tydning: till konsternas semiotik, Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg 
(red.), s. 114-130. Stockholm, PAN/Norstedt, 1976. 
109 Barthes 1976, s. 119. 
110 Barthes 1976, s. 120-121. 
111 Barthes 1976, s. 120-121. 
112 Hatt & Klonk 2006, s. 208-210.!
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rimligtvis bör understödjas av en undersökning gällande vilka egenskaper och idéer som utmärker 

och förknippas med de uttryck som vanligtvis betecknar just det specifika innehållet.113 Min 

intention är därför att undersöka tecknens betydelse med stöd i den litteratur som ligger till grund för 

uppsatsens teoribildning. Vidare har det även riktats kritik mot Barthes sätt att i sin bildanalytiska 

praktik bortse från bildens plastiska egenskaper, och kritikerna menar att Barthes tenderar analysera 

bildens referenter snarare än bilden i sig.114 För att kringgå denna problematik och för att undvika ett 

försummande av studieobjektets fysiska beskaffenhet och plastiska egenskaper har jag valt att i den 

denotativa analysen även fästa stor vikt vid verkets rent formala aspekter. För att åstadkomma detta 

kommer jag att ta hjälp av D’Allevas avsnitt om att ta sig an tredimensionella former i boken How to 

write art history.115 D’Alleva belyser i det nämnda textstycket begrepp och aspekter som 

tredimensionella verk med fördel kan beskrivas utifrån i en formalanalys,116 men som i detta fall 

kommer användas för att applicera en kompletterande formalanalytisk infallsvinkel på den 

denotativa analysen. Utöver dessa kommer stor vikt fästas vid detaljer som går att se i strukturen på 

verkets ytskikt, verkets komposition samt dess relation till platsen och den omkringliggande miljön. 

I Bildbetydelser återfinns även ett kortare avsnitt där Sonesson behandlar bildsemiotiken 

utifrån antagandet att den ska appliceras på ett tredimensionellt verk.117 Där betonar Sonesson att 

analyserandet av en skulptur kräver en betraktare som rör sig runt verket, ser det från alla möjliga 

olika vinklar och som dessutom tar i beaktande hur verket förhåller sig till sin omgivning.118 Jag såg 

det därför som nödvändigt att genomföra närstudier av mitt studieobjekt, och besökte den 27:e 

november 2018 Växjö för att studera och fotografera Jag tänker på mig själv på plats utanför stadens 

konsthall. I enlighet med Barthes tvåskiktade bildsemiotiska metod så kommer Jag tänker på mig 

själv att analyseras i två steg, först på en denotativ nivå och sedan på en konnotativ nivå. I det första 

steget kommer verkets denotativa betydelsenivå hanteras och jag kommer även fästa stor vikt vid 

verkets rent formala beskaffenhet och plastiska egenskaper. I det nästkommande steget kommer 

verkets konnotativa betydelsenivå undersökas i relation till uppsatsens teoretiska ansats, särskilt de 

centrala begreppen den kvinnliga kroppen, den smala kroppen, framing, den obscena kroppen och 

chockbild.        

 

 

                                                
113 Sonesson 1992, s. 197. 
114 Sonesson 1992, s. 201-202. 
115 D’Alleva, Anne, How to write art history, 2. uppl., Laurence King, London, 2010. s. 38. 
116 D’Alleva 2010, s. 38. 
117 Sonesson 1992, s. 303–304. 
118 Sonesson 1992, s. 304. 
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Disposition  
Efter att det i inledningen redan redogjorts för uppsatsens syfte, dess teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter samt givits en sammanfattning av den tidigare forskningen så följer i nästkommande 

del uppsatsens analysavsnitt. Analysdelen inleds med en kort bakgrund där studieobjektets 

tillkomstomständigheter presenteras och därpå följer en bildsemiotisk analys. I det näst sista kapitlet 

sammanvägs och diskuteras de resultat som framkommit genom uppsatsen. Uppsatsen avslutas med 

en sammanfattning och en källförteckning. 
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ANALYS: Jag tänker på mig själv 
I detta avsnitt kommer studieobjektet att analyseras enligt Barthes tvåskiktade bildsemiotiska metod. 

Efter ett inledande stycke där verkets tillkomstomständigheter och grundläggande bakgrundsfakta 

presenteras så följer den bildsemiotiska analysen av verket. Eftersom Jag tänker på mig själv består 

av två fristående delar har jag, för att lättare kunna peka ut olika former, detaljer och fysiska 

beståndsdelar, valt att kalla den del av skulpturen som är placerad närmast konsthallens yttervägg för 

den södra figuren (se bild 1 samt 3-7) och den andra för den norra figuren (se bild 1 samt 8-12 ).  

I analysen av den denotativa nivån så kommer inledningsvis verkets övergripande formala 

aspekter, dess komposition, hur det är strukturerat och hur det förhåller sig till den omkringliggande 

miljön att avhandlas. Därefter kommer först den södra figuren och sedan den norra figuren att 

behandlas i två separata avsnitt.  

 

Bakgrund 
Marianne Lindberg De Geers skulpturverk Jag tänker på mig själv blev till under 2005 och kom, i 

samband med att en retrospektiva utställning av Lindberg De Geer fick inviga konsthallens nya 

lokaler,119 på plats utanför Växjö konsthall i januari 2006.120 Verket blev sedan kvar genom att Växjö 

kommun köpte verket.121 Formen på de två bronsfigurerna tillkom genom att två verkliga kroppar 

gjöts av. Därefter gjorde Marianne Lindberg De Geer ytterligare två avgjutningar av sitt eget ansikte 

och fogade samman respektive kroppsavgjutning med en ansiktsavgjutning vardera.122 Verket är 

tillverkat i brons och har efter upprepade vandaliseringsförsök förstärkts med stål på insidan.123 

 

 

 

 

                                                
119”Växjö har inte råd med De Geers skulpturer”, Sundsvalls tidning, 2006-05-02. Tillgänglig: 
https://www.st.nu/artikel/noje/vaxjo-har-inte-rad-med-de-geers-skulpturer (hämtad 2018-11-10)  
120 Växjö kommun, Offentlig konst/Jag tänker på mig själv, 2018. Tillgänglig: https://vaxjo.se/sidor/se- och-gora/kultur-
och-noje/konst-och-sevardheter/vaxjo-konsthall/offentlig-konst.html (hämtad 2018- 11-02).  
121 Ångström, Svenska Dagbladet, 2007-03-10. 
122 Växjö kommun 2018. 
123 Ångström, Svenska Dagbladet, 2007-03-10. 
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Bild 1. Miljöbild. Vid tillfället för mina närstudier av Marianne Lindberg De Geers skulptur Jag tänker på mig själv så pågick en 
restaurering av fontänen till vänster i bild, därav avspärrningarna. Foto: förf. 2018.  
 

Denotativ nivå 

Skulpturverket Jag tänker på mig själv består av två från varandra fristående rundskulpterade delar, 

och föreställer två nakna upprättstående människogestalter. De två bronskropparna är i naturlig 

storlek. De är framställda som barfota, står rakt på den gatstensbelagda marken och är vända mot 

varandra. Avståndet mellan dem är omkring en meter. Verket är placerat i anslutning till Växjö 

konsthalls entré, bredvid ett träd i utkanten av en större öppen yta. På denna torgliknande, 

kullerstensbelagda plats finns även en rund muromgärdad fontänbassäng med en modernistisk, drygt 

fem meter hög glasskulptur av Victor Lindstrand i mitten,124 ett par mindre buskplanteringar och 

ytterligare ett större träd (se bild 1.). På konsthallens norra fasad sitter en metallskylt med en 

stiliserad illustration av verket, Växjö kommuns logotyp samt texten “Jag tänker på mig 

själv”/”Marianne Lindberg De Geer”/”2005” i svart (se bild 2.).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Foto: Växjö konsthall 2018, använd med tillstånd. 
                                                
124Växjö kommun, Offentlig konst/Jag tänker på mig själv, 2018. Tillgänglig: https://vaxjo.se/sidor/se-och-gora/kultur-

och-noje/konst-och-sevardheter/vaxjo-konsthall/offentlig-konst.html (hämtad 2018-11-02). 
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Området kring Jag tänker på mig själv är varken avgränsat eller utmärkt, men trädkronan 

hos det träd som verket är placerat intill skapar en sorts inramning och avgränsad rumslighet. 

Frånvaron av både sockel och fysisk avspärrning kring skulpturen innebär att verket tar slut där 

representationen av de två kropparna tar slut, och möjliggör för betraktaren att från vilket håll som 

helst komma helt nära skulpturen. Så till den grad att betraktaren, trots att de två mot varandra vända 

bronskropparna vars blickar möts bildar en relativt sluten form, kan gå in mellan de två fristående 

figurerna och ställa sig mitt i verket. Närheten mellan de två skulpturkropparna gör dock att 

betraktaren framförallt inbjuds till att röra sig runt verket som helhet snarare än att tränga sig in 

mellan dess beståndsdelar.  

Verket har en utpräglad tredje dimension med ett tydligt djup som i den norra figuren 

manifesteras i form av utskjutande volymer och i den södra av konkava håligheter. Det har ingen 

tydlig frontalitet, inte minst eftersom det betraktarperspektiv som synliggör den ena kroppens 

baksida sammanfaller med det som synliggör den andra kroppens framsida och vice versa. Trots det 

rundskulpterade djupet så finns det ingen uttalad rörelse, de två figurernas tyngdpunkt är jämn och 

balanserad, verket har ett statiskt uttryck och kropparna framstår inte som frysta mitt i en rörelse utan 

tycks verkligen stå stilla.  

Skulpturens bronsfärgade yta varierar i sin struktur men blänker då solen reflekteras mot 

den. På de delar som ska föreställa kropparnas ansikten är ytan mer detaljerad än på övriga delar av 

verket. Tydliga knottror, linjer, fina veck och ojämnheter gör att ytan där har mer struktur än på till 

exempel de delar som föreställer armar, ben och rygg (se bild 6 och bild 11). På övriga delar av 

figurerna återfinns en mer finkornig oregelbunden ytstruktur med fina detaljer som i vissa fall blir 

synliga först vid en mycket närgången och noggrann inspektion. Detaljer såsom ögonlock, fingrar 

och navlar är till formen naturalistiskt detaljrika (se exempelvis bild 6). 

 

Södra figuren 

Gestalten som utgör motivet för den södra skulpturdelen (se bild 1-7) är omkring 155 cm hög, den 

står med raka ben och med tyngdpunkten jämt fördelad mellan de axelbrett placerade fötterna, men 

med överkroppen förskjuten något åt höger vilket gör kroppsställningen lätt asymmetrisk. Ansiktet är 

vänt rakt framåt, nacke och axlar är något framskjutna vilket ger gestalten en aningen krum hållning. 

Dess armar hänger till synes avslappnade längs med kroppen och händerna är ledigt öppna med 

handflatorna riktade in mot kroppen och eftersom överkroppen är lätt skjuten år höger så hänger 

vänsterarmen något närmre kroppen än högerarmen. Kroppen är tydligt mager, de flesta planen är 

konkava med spännpunkter endast där kotor och skelettdelar tycks bukta ut genom huden. På 
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ryggsidan sticker skulderbladen, de mindre benen i axlarna, nack- och ryggkotorna samt 

höftkammarna ut så pass mycket att det rent fysiskt går att greppa tag i dem (se bild 3). Revbenens 

och höftledens form tycks också gå att skönja bakom den blanka ytan och skinkorna är konkava. 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bild 1.                        Bild 2.         Bild 3. 

 

 Bild 3, bild 4  och bild 5. Detaljbilder av den södra figuren. Foto: förf. 2018 
 

Även framsidan är utformad på ett sätt som gör att det ser ut som att den representerade 

kroppens hud spänner över utstickande skelettdelar (se bild 4). Nyckelbenen och axellederna tycks 

sticka ut och revbenens samt bröstkorgens form avtecknar sig tydligt. Mitt på bröstkorgen finns två 

utputande bröst som i storlek motsvarar uppskattningsvis en halv pingisboll vardera och vars yta till 

hälften upptas av vårtgård och bröstvårta. Mellan brösten avtecknar sig bröstbenet. På halsen syns 

två tydliga senor och vid armhålan är ytan lagd i ett grunt veck som om den tänkta huden där är lite 

för stor (se bild 4 och bild 7). Vad gäller benen så har låren ungefär samma diameter som halsen och 

avståndet mellan innerlåren är drygt fem centimeter (se bild 5). I grenen går det tydligt att se en 

vulva med två blygdläppar, den högra något större än den vänstra och i skåran mellan dem går det, 

på nära håll, att se en svag antydan till klitoris. Något könshår syns ej. Vaderna är smalare än låren 

och de utbuktande knäskålarna utgör benets vidaste del.  
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  Bild 6 och bild 7. Detaljbilder av den södra figuren. Foto: förf. 2018 
 

Vad gäller ansiktet så är ögonen öppna och omges av små hudveck och rynkor. 

Ögongloberna är släta utan konkavt utmejslade irisar eller pupiller (se bild 6-7). Näsan är varken 

trubbig eller spetsig och näsryggen är i stort sett rak med undantag från en liten konvex form strax 

under ögonhöjd. Munnen är stängd med mungipor som sluttar lätt nedåt. Mellan näsvinge och 

mungipa löper en fåra. Huden har en tydlig ytstruktur som närmast kan liknas vid en hud med väl 

synliga porer, ålderslinjer och födelsemärken. Den tänkta benstrukturen i ansiktet är nätt till formen 

och lätt att urskilja. Ansiktet ramas in av en kort page, några öron syns ej.  

 

Norra figuren 

Kroppen som representeras i den norra gestalten är lika hög som den södra men upptar en volym som 

uppskattningsvis är drygt dubbelt så stor (se bild 1 samt bild 8-12). Den representerade kroppen står 

med raka ben och har lika brett mellan fötterna som den södra gestalten. Ansiktet är vänt rak framåt, 

håret på huvudet uppsatt i en lös knut mitt på hjässan (se bild 12). Från de sluttande axlarna hänger 

armarna längst med sidorna, den högra armen något närmre kroppen än den vänstra. Den högra 

handen hänger med lätt böjda fingrar och med handflatan vänd bakåt och den vänstra handens fingrar 
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spretar lätt med handflatan riktad in mot kroppen. Längst ut på fingrarna tycks naglar sticka ut en 

knapp millimeter utanför fingertopparnas slut. 

 

Bild 8, bild 9 och bild 10. Detaljbilder av den norra figuren. Foto: förf. 2018 
 

Den representerade kroppen är naken, tjock och voluminös. På framsidan av kroppen vilar 

två stora bröst mot den utbuktande magen som i en omfångsrik böljande valk hänger ned och 

skymmer grenen (se bild 8-9). Längst ut på vardera bröst finns det en bröstvårta som pekar ned mot 

marken. Vårtgårdarna är små i förhållande till bröstens volym och dess konturer otydliga och diffusa. 

Den övre delen av bröstkorgen är jämn, slät och övergår mjukt till hals. Halsen är kort och jämntjock 

med huvudet, på dess mitt finns på framsidan ett nätt veck (se bild 12). Ryggens övre del är slät. En 

antydan till veck går att se i den breda nacken som sedan mjukt sluttande övergår till axlar och rygg. 

I svanken ligger ett antal mjuka, djupa veck och där vi tänker oss att ryggraden löper finns en lätt 

inbuktning. På skinkorna finns mjuka, ytliga inbuktningar och gropar i varierande storlek som liknar 

celluliter, och skåran mellan skinkorna är grund (se bild 10). Insidan av låren ligger dikt an mot 

varandra hela vägen ner till knäskålarna vilket gör att mellanrumsformen mellan vaderna och marken 

får formen av en spetsigvinklig triangel (se bild 10). 

Ansiktet är vad gäller näsans, ögonens och munnens form samt proportionerna dem emellan 

identiskt med den södra figurens (se bild 11, jämför med bild 6). Också ytstrukturen och placeringen 

av födelsemärken överensstämmer med den som återfinns i den södra figurens ansikte. Den norra 

figurens ansikte är dock betydligt fylligare, haklinjen och den tänkta benstommen är inte synliga utan 

inbäddade i mjuka volymer och på vardera sida om huvudet syns ett öra.  
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

       Bild 11 och bild 12. Detaljbilder av den norra figuren. Foto: förf. 2018 
 

Konnotativ nivå  
De i Jag tänker på mig själv representerade kropparnas konvexa bröst, ansiktenas nätta benstruktur 

samt den södra figurens synliga könsorgan fungerar enligt i samhället dominerande konventioner 

som uttryck för en kvinnlig könstillhörighet. Den kvinnliga kroppen är enligt Nead ett centralt och 

politiserat motiv i vår samtida visuella kultur, och enskilda kroppar tenderar att tillskrivas olika 

personlighetsdrag och egenskaper beroende på hur de ser ut.125 Den övergripande formen på de två 

kroppar som representeras i Jag tänker på mig själv skiljer sig kraftigt åt och kan som bildsemiotiska 

uttryck således beteckna olika saker i vår kulturella kontext, varför jag i analysen av verkets 

konnotativa betydelsenivå först kommer analysera de kroppsliga representationerna enskilt för att 

därefter studera verket som helhet.  

 

 

 

                                                
125 Bordo 1993, s. 5. 
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Den södra figuren 

Avsaknaden av fett hos den kropp som representeras i den södra figuren resulterar inte i en jämn, fast 

sammanhållen och “stram” kropp med minimalistiska konturer, utan är så påtaglig att kroppen tycks 

ranglig och löst sammansatt snarare än fast och enhetlig. De utstickande kotorna och skelettdelarna 

ger dessutom kroppen en bucklig, ojämn siluett och betonar kroppens biologiska anatomi. Det går 

därmed att konstatera att den södra figuren i Jag tänker på mig själv är framställd som en kropp med 

så lite kroppsfett att den avviker från det smala kvinnoidealet.126 En kropp så mager som den som 

representeras i den södra figuren konnoterar, i en västerländsk kontext där svält och avmagring sällan 

orsakas av en begränsad tillgång till föda, ett i någon mån självvalt hälsovådligt begränsat matintag. 

Det är således möjligt att uppfatta den grad av avmagring och benighet som representeras i den södra 

figuren som ett uttryck som konnoterar ätstörningen anorexia nervosa.  

Den smala och trimmade kroppen har i dagens visuella kultur kommit att uppfattas som ett 

tecken på god karaktär.127 Enligt Bordo finns det dock en gräns för hur smal en kropp kan vara för att 

fungera som bärare av den smala kroppens positivt laddade kodning, och lyfter fram hur den 

anorektiska magra kroppen tenderar att representeras med en retorik som hos betraktaren väcker 

avsky snarare än respekt och beundran.128 Bordos resonemang om den ofta sensationsbetonade 

bilden av den anorektiska magra kroppen svarar väl mot Hirdmans beskrivning av chockbilden,129 

och den södra kroppsrepresentationens intertextuella relation till just chockbilder på magra 

kvinnokroppar gör att den kan uppfattas konnotera det som chockbilden konnoterar, det vill säga 

”avskyvärdhet” och kroppslig bristfällighet.130     

Eriksson och Göthlund hänvisar till Susan Bordos uppfattning om anorexia nervosa som ett 

symptom på i vårt samhälle allmänt förekommande budskap om kontroll.131 Även Susie Orbach 

menar att anorexi går att se som ett slags tillämpande av tidens kroppsligt självreglerande 

kvinnoideal som gått överstyr och blivit patologiskt.132 Det går således att uppfatta det som att den 

södra gestaltens benighet denoterar en fysisk kropp som i sin tur konnoterar den psykiska sjukdomen 

anorexia nervosa vilken i förlängningen kan ses som ett index för värderingar och budskap som 

cirkulerar i samhället.133  

                                                
126 Eriksson & Göthlund 2004, s. 81; Bordo 1993, s. 3; Hirdman 2015, s. 58. 
127 Bordo 1993, s.7; Eriksson & Göthlund 2004, s. 81. 
128 Bordo 1993, s. 3. 
129 Hirdman 2015, s. 58. 
130 För intertextualitet se Diamond s. 54; för automatiserandet av negativ respons på normavvikande kroppar se Hirdman 
s. 58-59 samt s. 68. 
131 Eriksson & Göthlund 2004, s. 146; Bordo 1993, s. 54. 
132 Orbach 1993, s. 3. 
133 För beskrivning av indexikala tecken, se Sonesson 1992, s. 30-31. 
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Den södra kroppsrepresentationen är, då den läses som anorektisk, visserligen tuktad och 

formad genom en självdisciplinerande och handlingskraftig tanke precis som de manliga nakenakter 

som Sjöholm Skrubbe beskriver.134 Men eftersom resultatet av denna verkställda självdisciplin är en 

kroppslighet som avviker från idealet så uppfattas kroppen som obscen snarare än som kultiverad.135 

Den södra figuren kan därmed uppfattas som ett resultat av felriktad och felförvaltad mental styrka 

och därmed som ett index för själslig oreda, kvinnlig obscenitet och formlöshet.  

 

Den norra figuren  

Med sina mjuka volymer och voluminösa former går den norra kroppsliga representationen att 

beskriva som tjock. Som tecken får den tjocka kroppen enligt Diamonds resonemang sitt innehåll 

genom att differentieras mot föreställningen om den idealsmala kroppen och den tjocka kroppen 

betecknar således en brist på de positivt laddade egenskaper som den smala kroppen konnoterar.136  

Den typ av fettvävnad och hull som finns återgiven i den norra kroppsrepresentationen går därmed 

att se som ett konnotativt tecken för dålig självdisciplin, förfall och bristande viljestyrka och 

karaktärssvaghet.137 

Antagandet att den tjocka kroppen är en manifestation av egenskaper som i egentlig mening 

inte har någon koppling till fysik eller kroppsstorlek grundar sig på sociala konventioner och 

relationen mellan uttrycket tjock kropp och innehåll såsom karaktärssvaghet och bristande 

självdisciplin är således arbiträr.138 Barthes belyser att de allra starkaste och mest effektiva 

konnotativa tecknen är de vars konventionsbundenhet inte uppfattas av den som läser tecknet.139 Den 

tjocka kroppen tycks vara just ett sådant tecken och bindningen mellan uttrycket och innehållet i 

tecknet tjock kropp/karaktärssvaghet tycks vara näst intill orubblig. Till och med i de teoriböcker 

som syftar till att synliggöra det faktum att det är sociala konventioner och inte naturgivna relationer 

som gör att vi uppfattar en människas tjocka kropp som ett tecken på dålig karaktär, ses uttrycket 

som analog med innehållet. Följande citat är hämtat från Eriksson & Göthlunds Möten med bilder:  

 

“Bristande kontroll som manifesterar sig till exempel i form av övervikt eller att man ger efter för 

sexuell lust bedöms som något fult och ett tecken på dålig karaktär.”140 

                                                
134 Sjöholm Skrubbe 2005, s. 941. 
135  För resonemang om hur den utmärglade kroppen väcker starka reaktion hos betraktaren se Hirdman 2015, s. 58-59 
samt s. 68. För resonemang om den upprörande kroppen som obscen se Nead 1992, s. 2 samt s. 22-37.  
136 Diamond 1985, s. 54. 
137 Eriksson & Göthlund 2004, s. 81 samt s. 145. 
138 Diamond 1985, s. 54. 
139 Barthes 1976, s. 119. 
140 Eriksson & Göthlund 2004. s. 145. 
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Den feta kroppen beskrivs här som ett naturligt resultat av ‘bristande kontroll’ (som väl i viss 

bemärkelse kan anses vara synonymt med dålig karaktär). Bara ordet ‘övervikt’ anspelar på idén om 

att den vikt som utgörs av fett är ett överflödigt bihang som inte går att motivera. Det är således inte 

orimligt att den norra figuren i Jag tänker på mig själv, genom att representera en tjock kropp, kan 

anses utgöra ett indexikalt uttryck för just dålig karaktär och bristande kontroll.  

Den norra figuren kan, eftersom den denoterar en kropp som ofta figurerar i chockbilder, 

uppfattas konnotera ”att vara motbjudande och avskyvärd”.141 Enligt Bordo är magen den kroppsdel 

som i tjock skepnad tenderar att väcka mest avsky och upprördhet hos betraktaren,142 det är därmed 

möjligt att den norra figurens voluminösa mage accentuerar kroppens tjockhet och därmed ytterligare 

föranleder att betraktaren uppfattar kroppsrepresentationen som motbjudande och avskyvärd. 

Den tjocka norra kroppsrepresentationen går enligt Neads begreppsapparat att klassa som 

obscen inom den diskurs där hull och valkar uppfattas som ett kroppslig fördärvande överflöd.143 

Enligt Diamond går den tjocka kroppen dessutom att läsa som ett tecken för uppror mot den visuella 

och mediala kulturens ständiga sexualiserande och estetiserande av den kvinnliga kroppen.144 Detta 

resonemang följs upp av Bordo som menar att den tjocka kvinna som påstår sig vara lycklig blir 

bemött med antingen misstro eller förfäran eftersom tjockhet i sig kontrasteras mot smalhet och 

därmed anses vara oförenligt med lycka och framgång.145 Till skillnad från den magra anorektikern 

vars utmärglat avvikande kropp går att läsa som en förkroppsligad besatthet vid att reglera den egna 

kroppen,146 så menar Bordo att den tjocka lyckliga kvinnan uppfattas bryta mot spelets regler genom 

att varken förmå disciplinera sin kropp i enlighet med rådande normer, eller hindras i sitt psykiska 

välmående av sin enligt rådande konventioner uppenbart bristfälliga och estetiskt värdelösa kropp.147  

 

Skulpturen som helhet  

I såväl den norra som den södra kroppsliga representationen återfinns tecken vars innehåll går stick i 

stäv med både Neads beskrivning av nakenakten och Hirdmans beskrivning av den ideala och 

estetiserade bilden av kvinnan.148 Båda kropparna är representerade med rynkor och linjer i huden, 

vilket enligt Hirdman ofta förekommer som motiv i chockbilder.149 Lindberg De Geers verk saknar 

                                                
141 Hirdman 2015, för definition av chockbilden se s. 58, för resonemang om automatisk priming se s. 68-69. 
142 Bordo 1993, s. 12. 
143 Nead 1992, s. 10 samt s. 20. 
144 Diamond 1985, s. 46. 
145 Bordo 1993, s. 12-13. 
146 Eriksson & Göthlund 2004, s 146; Bordo 1993, s. 54; Orbach 1993, s. 3. 
147 Bordo 1993, s. 12-13. 
148 För nakenakten se Nead 1992, s. 1-4; För den estetiserade bilden av kvinnan se Hirdman 2015, s. 58. 
149 Hirdman 2015, s. 58. 
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dessutom en rad element som enligt Nead krävs för att en kvinnokropp ska kunna rymmas inom den 

traditionella konstdiskursen. Nead belyser hur en utpräglad konstnärlig stil kan användas för att med 

genom så kallad ”framing” reglera och göra kultur av den kvinnliga kroppen.150 Jag tänker på mig 

själv präglas till formen av en oerhört detaljerad och naturalistisk realism, en realism som gör att 

skulpturens betecknande av de verkliga kropparnas faktiska utseende betonas och förstärks men som 

också gör att verket inte med hjälp av någon utpräglad konstnärlig stil eller något estetiserande 

formspråk konnoterar konst. Kroppsrepresentationerna framstår inte heller som genom ”framing” 

reglerade i enlighet med den estetiserade bilden av kvinnan, och förblir därför kropp utan att i 

betraktarens ögon upphöjas till konst. Genom att inte förstås som konst, läses de som ”icke-konst” 

och förstås istället som obscena.151  

Frånvaron av sockel i Jag tänker på mig själv gör att bronskropparna inte får någon fysisk 

särställning till betraktaren. Enligt Sjöholm Skrubbe bidrar avsaknaden av sockel till att skulpturer 

framstår befinna sig i samma tid och rum som sin omgivning, vilket i detta fall resulterar i en mer 

direkt relation mellan de representerade kropparna och betraktaren.152 Verkets formmässigt 

utpräglade realism, kropparnas oförställda poser, det korta avståndet mellan dem samt det faktum att 

de representerade kropparna i Jag tänker på mig själv ser på varandra och tycks omedvetna om 

betraktarens blick, gör att den scen som utgör verkets motiv kan uppfattas konnotera en privat 

situation som inte är ämnad för en utomståendes blick. Då kroppsrepresentationerna i Jag tänker på 

mig själv inte uppfattas som betraktartillvända eller medvetna om att de blir iakttagna, går de att 

liknas vid den i chockbilden förekommande framställningen av kvinnan som påkommen eller 

avslöjad sin kroppsliga bristfällighet.153   

Verkets titel, Jag tänker på mig själv, finns utskriven på den informationsskylt som hör till 

verket och kan som språklig text fungera som ett uttryck för introspektion, och förankrar verkets 

slutna komposition. Titeln antyder dessutom närvaron av ett subjektivt ‘jag’. Den interna 

blickstrukturen i verket, det vill säga det faktum att de två kropparnas blickar är fastnaglade i 

varandra, kan även den uppfattas beteckna en enhetlig slutenhet. Med titeln som förankring är det till 

och med möjligt att uppfatta det som att det är de två kropparna som enhet som utgör titelns ‘jag’, 

vilket insinuerar att kropparna, trots sin fysiska passivitet är aktiva subjekt. Genom en sådan läsning 

av Jag tänker på mig själv blir verket helt slutet, kropparna blir på samma gång subjekt och objekt. 

Verket “blir ett eget universum” genom att de gestaltade kvinnokropparna med sina blickar inte 

                                                
150 Nead 1992, s. 23-25, samt s. 44. 
151 Om ”icke-konst” som analogt med det obscena, se Nead 1992, s. 2 samt s. 25. 
152 Sjöholm Skrubbe 2007, s. 237. 
153 Hirdman 2015, s. 65. 
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erkänner den fysiska omgivningen och dessutom ägnar sig åt en tankeverksamhet som inte sträcker 

sig utanför verket. Betraktad som en skylt med verksinformation fungerar även den 

informationsskylt som sitter på konsthallens norra fasad som en indikation på att det i nära 

anslutning finns ett konstverk. Skylten i sig konnoterar ‘konst’, och går att se som ett sorts intyg på 

att det bronsverk som står någon meter därifrån har ett kulturellt värde och bör betraktas som konst. 

Även den konsthall som Jag tänker på mig själv står placerat utanför, placerar verket i en kulturell 

och konstnärlig kontext. Den omkringliggande miljön spelar alltså in på hur verket uppfattas, och 

kan fungera genom att skänka legitimitet åt Jag tänker på mig självs identitet som skulpturkonstverk. 

 

Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera Marianne Lindberg De Geers skulptur 

Jag tänker på mig själv i relation till nakenakten som motivtradition, samt att besvara frågor kring 

verkets beskaffenhet, betydelsen av de representerade kropparnas könsdelar samt i vilken 

utsträckning det sätt som kvinnokroppen representeras i verket går att beskriva som normavvikande. 

Med avstamp i bland andra Lynda Neads och Anja Hirdmans resonemang om kvinnan som bild samt 

Jessica Sjöholm Skrubbes undersökning av den svenska offentliga skulpturtraditionen har jag, genom 

att tillämpa en bildsemiotisk praktik på studieobjektet, vidrört de frågor som operationaliserar 

uppsatsens syfte och därmed möjliggjort en diskussion kring hur Jag tänker på mig själv förhåller sig 

till nakenakten som motivkategori.  

 

Könsdelarnas betydelse och kroppsrepresentationernas avvikande  

Avvikande sker alltid i relation till en norm, normen för representation av kvinnliga kroppar ser 

annorlunda ut än den som gäller för representation av manliga kroppar.154 Könsdelarna hos de 

representerade kropparna i Jag tänker på mig själv är därmed av stor betydelse för att verket ska 

uppfattas som avvikande eftersom de kodar kropparna som kvinnliga och därmed ställer verket och 

dess kroppsliga representationer i relation till den norm som präglar representationer av 

kvinnokroppar. De kvinnligt kodade kroppsrepresentationerna i Jag tänker på mig själv har visat sig 

avvika från denna norm på flera sätt. Den bildsemiotiska analysen har visat att de som kroppar är 

framställda som fysiskt passiva samtidigt som de går att läsa som mentalt aktiva subjekt. Sjöholm 

Skrubbes publikationer visar att iscensättandet av fysisk aktivitet hos kroppsliga representationer 

inom skulpturkonsten har använts för att beteckna en mental sådan.155 Hennes avhandling visar även 

                                                
154 Nead 1992, s. 54-55; Sjöholm Skrubbe 2005, s. 950; Eriksson & Göthlund 2004, s. 139-145. 
155 Sjöholm Skrubbe 2005, s. 941; Sjöholm Skrubbe 2007, s. 150-156. 
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att föreställningen om mannen som ett mentalt kapabelt subjekt samt idén om kvinnan som 

dominerad av sin kroppslighet speglas i det faktum att män traditionellt framställts som fysiskt aktiva 

och kvinnor som fysiskt passiva.156 Det sätt som kroppar representeras på i Jag tänker på mig själv 

bryter således både mot traditionen att låta fysisk aktivitet beteckna mental aktivitet och mot binärt 

könsbundna normer som historiskt präglat den visuella iscensättningen av könade kroppar.157   

Även framställningen av tjocka respektive smala kroppar i Jag tänker på mig själv kan i sig 

beskrivas som avvikande. Den tjocka kroppens negativt laddade betydelse uppstår enligt Diamond 

genom att kontrasteras mot föreställningen om den smala.158 I Jag tänker på mig själv är den smalare 

av de två kropparna så mager att den kan uppfattas konnotera en patologisk självdisciplin och 

hälsovådlig avmagring. Detta gör att den tjocka kroppsrepresentationen i relation till den magra kan 

framstå som sundare, samtidigt fungerar den dessutom som ett uttryck för egenskaper som anses stå i 

direkt motsats till idén om den sunda och själsligt ordnade kvinnan.159 Idén om den smala kroppen 

som analog med den sunda och likställandet av den tjocka kroppen med den förfallna och 

ohälsosamma ställs här på ända och Jag tänker på mig själv avviker därmed från normen kring hur 

tjocka respektive smala kroppar representeras visuellt och tillskrivs betydelse, både allmänhet och 

inom nakenakten som motivkategori.160  

Den södra kroppsrepresentationen har visat sig avvika från den normativa bilden av kvinnan 

eftersom den är utmärglat mager medan den norra kroppsliga representationen avviker från denna 

norm eftersom den representerar en tjock kropp. Det betyder dock inte att de verkliga kroppar som 

dessa kroppsrepresentationer i brons refererar till nödvändigtvis är normavvikande i sig själva, men 

representationen av dem tycks vara just det. Med Hirdmans resonemang om hur betraktarens 

negativa respons på chockbilder automatiseras i bakhuvudet,161 blir det tydligt att det i läsningen av 

såväl den norra som den södra figuren är av stor betydelse att det är just plastiska avbildningar, 

skulpturala representationer av den magra respektive tjocka kroppen som figurerar i verket och inte 

deras referenter i sig, det vill säga verkliga människokroppar.  

Att de kroppsliga representationerna avviker från den estetiserade bilden av kvinnan gör 

också att deras kroppar, genom att differentieras mot föreställningen om den ideala kvinnokroppen, 

uppfattas som uttryck för oönskade egenskaper och personlighetsbrister. De arbiträra relationerna 

                                                
156 Sjöholm Skrubbe 2005, s. 940-942. 
157 Sjöholm Skrubbe 2005, s 940-941; Eriksson & Göthlund 2004, s. 139-145.!
158 Diamond 1985, s. 54. 
159 Om hur den tjocka resp. smala kroppens betydelse uppstår genom differentiering, se Diamond s. 54. För diskussion 
om den tjocka kroppen som tecken för a) förfall se Eriksson & Göthlund 2004, s. 81, och b) själslig oreda se Bordo 1993, 
s. 7-8. 
160 Eriksson & Göthlund 2004, s. 81. 
161 Hirdman 2015, s. 59 samt s. 68. 
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mellan uttryck och innehåll i tecknen tjock kropp/karaktärssvag och utmärglat mager 

kropp/avskyvärd har dessutom visat sig kunna uppfattas som så starka att de som tecken förstås som 

indexikala istället för konnotativa. Enligt Barthes är denna typ av tecken, vars konventionsbundenhet 

inte uppfattas av den som läser tecknet, särskilt effektiv.162 Det är möjligt att se det som att den 

tjocka och den magra kroppens förmåga att fungera som indexikala uttryck för icke önskvärda 

egenskaper går att se som en följd av den psykologiska mekanismen ”automatisk priming” som 

Hirdman nämner i samband med sin beskrivning av hur chockbilden fungerar.163 Genom att dessa 

kroppar tenderar att representeras med en retorik som bäddar för att betraktaren ska reagera på dem 

med avsky, så automatiseras betraktarens negativa respons på dessa kroppar.164 I Jag tänker på mig 

själv så uppfattas kopplingen mellan uttrycket och innehållet i tecknen tjock kropp/karaktärssvag och 

utmärglad mager kropp/avskyvärd därmed så småningom vara av en naturgivet indexikal natur 

snarare än konventionsbunden, och de avvikande kroppsrepresentationerna behöver således inte ens 

presenteras med chockbildens retorik för att de ska gå att läsa som tecken för det innehåll som 

chockbilden betecknar.  

Vidare har verket en formal såväl som innehållslig slutenhet som kan uppfattas betona 

introspektion, och det är möjligt att som betraktare känna sig som en inkräktare i den slutna 

gemenskap som kropparna med sina blickar fasthakade i varandra utgör. I detta avseende skiljer sig 

Jag tänker på mig själv markant från den traditionella nakenakten eftersom framställningen av 

kvinnan i nakenakten tenderar att presenteras som objekt för, bjuda in eller var tillvänd den tilltänkta 

betraktarblicken.165 Den introspektiva betraktarfrånvändhet som går att läsa in i Jag tänker på mig 

själv, gör att verket även skiljer sig från den de normer som generellt präglar visuella 

representationer av kvinnliga.166 Vidare går det att se det som att dessa kroppsliga representationer 

framstår som avvikande just eftersom de så tydligt denoterar bilden av den ”verkliga” kroppen. 

Eriksson och Göthlund beskriver hur de bilder av kvinnokroppar som vanligtvis syns i den 

kommersiella bildkulturen ofta har genomgått så många omgångar av trimning, alternering, retusch 

och manipulation att alla synliga tecken på kroppsliga processer utplånats vilket får kropparna att 

framstå som ”icke-kroppsliga”.167  De kroppar som syns i Jag tänker på mig själv visar dock upp 

tydliga tecken på kroppsliga processer, de har födelsemärken, hudveck, celluliter,  kvisslor, rynkor 

och visar tecken på åldrande. Kroppsrepresentationerna är således inga idealiserade fantasibilder utan 

                                                
162 Barthes 1976, s. 119. 
163 Hirdman 2015, s. 68.!
164 Hirdman 2015, s. 68. 
165 Eriksson & Götlund 2004, s. 106 samt s. 140; Sjöholm Skrubbe 2005, s. 942-944. 
166 Eriksson & Göthlund 2004, s. 64-72. 
167 Eriksson & Göthlund 2004, s. 115. 
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refererar till verkliga kroppar. Som representationer avviker de därmed från både den kommersiella 

estetiserade bilden av kvinnan och från den kvinnliga nakenakten,168 men skiljer sig även från 

chockbilden eftersom de kroppsattribut som i relation till den estetiserande bilden av kvinnan 

framstår som kroppsliga brister inte är betonade, utpekade, kommenterade eller förstärkta.169  

 

Jag tänker på mig själv som en nakenakt  

De nakna kroppsrepresentationer som utgör motivet i Jag tänker på mig själv gör att verket denoterar 

”en akt av nakenhet”, vilket dock visat sig inte vara det samma som att fungera som en nakenakt i 

traditionell bemärkelse. De kvinnliga kroppsrepresentationerna i Jag tänker på mig själv uppfyller 

inte de krav på estetiserande reglering som krävs för att bilden av den kvinnliga kroppen ska gå att 

placera i den traditionella konstdiskursen i egenskap av nakenakt.170 Samtidigt råder det inget tvivel 

om att det är just en akt av nakenhet som utgör studieobjektets motiv och genom exempelvis den 

offentliga placeringen och den tillhörande informationsskylten så omges dessutom verket av uttryck 

som enligt traditionella konventioner får det att konnotera just konst.   

Eriksson och Göthlund menar att bilden av kvinnan historiskt sett framförallt tillskrivits ett 

estetiskt värde inom konsten,171 och Sjöholm Skrubbe skriver att skulpturala framställningar av 

kvinnlig nakenhet ofta legitimeras genom att kvinnan framställs som en mytologisk personlighet 

eller som en personifikation av abstrakta begrepp.172 De representerade kropparna i Jag tänker på 

mig själv är inte reglerade på ett sätt som gör att de passar in i mallen för den idealiserade och 

estetiserade bilden av kvinnan och fungerar inte heller som projektionsytor för abstrakta begrepp 

eller personligheter.173 Verkets kvinnliga nakenhet tycks således inte vara legitimerad med de medel 

som nakenheten i den traditionella kvinnliga nakenakten ofta är,174 och kan därmed uppfattas som 

omotiverad. Enligt Sjöholm Skrubbe medieras den patriarkala könsideologin genom den traditionella 

nakenakten.175 I Jag tänker på mig själv går det istället att se det som att det i samhället cirkulerande 

och till framförallt kvinnor riktade budskapet om kroppslig självreglering och fysisk reducering 

patologiserats i den magra södra kroppsrepresentationen.176 Verket kan således uppfattas 

problematisera den patriarkala könsideologi som Sjöholm Skrubbe menar att den traditionella 

                                                
168 För den estetiserade kommersiella bilden av kvinnan se Hirdman 2015, s. 58; För resonemang om bilden av kvinnan 
som idealiserad inom nakenakten se Sjöholm Skrubbe 2005, s. 942-944. 
169 Hirdman 2015, s. 59-60 samt s. 64-65.!!
170 Nead 1992, s. 5-7 samt s. 29. 
171 Eriksson & Göthlund 2004, s. 106. 
172 Skrubbe Sjöholm 2005, s. 941. 
173 Eriksson & Göthlund 2004, s. 106; Hirdman 2015, s. 58; Sjöholm Skrubbe 2005, s. 941. 
174 Sjöholm Skrubbe 2005, s. 941. 
175 Sjöholm Skrubbe 2007, s. 146. 
176 Eriksson & Göthlund 2004, s. 143-146; Bordo 1993, s. 54.  
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nakenakten reproducerar.177 Jag tänker på mig själv har därmed visat sig avvika från både den 

representationsnorm som präglar nakenakten i allmänhet, den kvinnliga nakenakten i synnerhet, den 

estetiserade och idealiserade bilden av kvinnan samt chockbilden och bilden av den obscena 

kroppen.  

Som jag visat ovan så skiljer sig Jag tänker på mig själv, trots de kvinnliga 

kroppsrepresentationernas nakenhet och fysiska passivitet, markant från de normer som präglar den 

traditionella nakenakten.178 Det sätt som kvinnan representeras på i Jag tänker på mig själv 

korrelerar dock på flera punkter med den nya och omformulerade variant av den kvinnliga 

nakenakten som Lynda Nead efterfrågar.179 Nämligen en nakenakt som tillkännager kvinnans kropp 

som över tid föränderlig och som reflekterar den mångfacetterade mångfald som ryms inom den 

kvinnliga kroppskategorin.180 Nead efterfrågar en representationsform som erkänner skillnader och 

därigenom skriver över de antika idealen om enhetlighet, som utvidgar gränserna för vad den 

kvinnliga nakenakten kan vara och möjliggör representationer av kroppar av olika etnicitet, ålder, 

funktionssätt och kroppsstorlek.181 Genom representationen av tjocka, magra, åldrade och 

oestetiserade kvinnokroppar går det således att se Jag tänker på mig själv som en skulptur som 

svarar mot Neads önskan om en generation kvinnliga nakenakter.  

Den bildsemiotiska metoden har inom ramen för denna uppsats fungerat väl för att besvara 

uppsatsens frågeställningar och uppfylla dess syfte. Barthes påpekar dock att alla bilder (även 

tredimensionella sådana) polysemiska.182 Det är därmed möjligt att det finns alternativa läsningar av 

Jag tänker på mig själv, och att dessa läsningar potentiellt skulle kunna komma fram till andra 

resultat än de jag nått i min bildsemiotiska analys. Detta är dock en generell akilleshäl hos den 

bildsemiotiska metoden. Eftersom den bildsemiotiska analysen ställer uttryck i relation till 

konventioner så riskerar den också att bli inaktuell samma sekund som den skrivs eftersom den 

konventionsbundna förståelsehorisont som bilden analyseras i relation till kan förändras när som 

helst. Risken med att den bildsemiotiska analysen riskerar att bli inaktuell och utdaterad snabbt är 

dock baksidan av själva metodens allra främsta styrka. Det är nämligen just en undersökning av hur 

betydelseproduktionen ser ut vid en specifik tidpunkt och i en specifik som den bildsemiotiska 

metoden syftar till och möjliggör. 

                                                
177 Sjöholm Skrubbe 2007, s 146.!
178 Sjöholm Skrubbe 2005, s. 942-944.  
179 Nead 1992, s. 33. 
180 Nead 1992, s. 33. 
181 Nead 1992, s. 33. 
182 Barthes 1976, s. 120-121. 
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Den kritik som Sonesson riktat mot Barthes bildsemiotiska praktik gällande Barthes 

benägenhet att, istället för att analysera en bild utifrån premissen att den är en representation 

analysera bildens referenter,183 har jag försökt kringgå dels genom att betona studieobjektets formala 

aspekter men också genom att vara noggrann med att behandla de två bronskropparna som 

representationer. Det faktum att de två skulpturfigurerna är just representationer och inte verkliga 

kroppar visade sig dessutom vara av stor vikt för verkets betydelseproduktion och dess sätt att 

fungera som avvikande. Vidare finns det i den bildsemiotiska praktiken dessutom en risk att bli allt 

för personligt subjektiv i sin analys, eftersom det som betraktare är omöjligt att fullt ut frigöra sig 

från sin egna förståelsehorisont. 

De ovan nämnda metodologiska fallgroparna har jag i min uppsats försökt undvika dels 

genom att förhålla mig ödmjukt inför det faktum att de konnotationer och tolkningsmöjligheter av 

verket som min bildsemiotiska analys påvisat inte nödvändigtvis är de enda, men också genom att 

förankra min tolkning väl i litteraturen och genom att inte dra några analytiska slutsatser utan stöd i 

densamma. På så vis hoppas jag ha kommit fram till en tolkning av Jag tänker på mig själv som 

visserligen inte bör ses som ett komplett bildsemiotiskt facit, men som besvarar denna uppsats 

frågeställningar och svarar väl mot den teoretiska ansatsen. Min förhoppning är att denna uppsats ska 

fungera som ett bidrag till den vidare diskussionen om representationer av kvinnliga kroppar i 

allmänhet, men också till den diskussion som rör visuella framställningar av tjocka respektive magra 

kroppar i synnerhet och som det ännu inte finns särskilt mycket skrivet om på svenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
183 Sonesson 1992, s. 201-202. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera Marianne Lindberg De Geers i Växjö 

offentligt placerade skulpturverk Jag tänker på mig själv i förhållande till den kvinnliga nakenakten 

som motivkategori. De frågeställningar som använts för att operationalisera detta syfte har rört 

verkets fysiska beskaffenhet, betydelsen av de representerade kropparnas könsdelar, samt i vilken 

utsträckning verkets kroppsliga representationer går att beskriva som normavvikande. För att besvara 

dessa frågeställningar har studieobjektet analyserats enligt Barthes tvåskiktade bildsemiotiska 

analysmetod med stöd i en teoretisk diskussion om avvikande representationer av kroppar samt ett 

antal därifrån hämtade centrala begrepp. 

I analysen av studieobjektets denotativa betydelsenivå identifierades och beskrevs verkets 

formala och fysiska beskaffenhet. Med den denotativa analysen och dess beskrivning av verkets 

beskaffenhet som utgångspunkt analyserades skulpturen sedan på den konnotativa nivån med fokus 

på könsdelarnas betydelse och kroppsrepresentationernas relation till de representationsnormer som 

präglar bilden av den kvinnliga kroppen. Könsdelarna hos de representerade kropparna i Jag tänker 

på mig själv visade sig vara av stor betydelse för verkets betydelseproduktion eftersom de tillskriver 

de representerade kropparna en kvinnlig könstillhörighet och därigenom ställer verket i relation till 

den norm som präglar representationer av kvinnliga kroppar. Som representationer har Marianne 

Lindberg De Geers skulpturkroppar visat sig avvika från denna norm på flera sätt.  

Det har genom denna uppsats framkommit att det sätt som den kvinnliga kroppen 

representeras på i Jag tänker på mig själv bryter mot de binärt könsbundna normer som historiskt sett 

präglat den könade nakenakten eftersom kropparna framställs som fysiskt passiva samtidigt som de 

går att läsa som mentalt aktiva subjekt. Marianne Lindberg De Geers skulpturkroppar avviker tydligt 

från den estetiserade bilden av kvinnan. Samtidigt skiljer de sig dessutom från de normer som präglar 

de i mediakulturen förekommande bilder där den från idealet avvikande kvinnokroppen representeras 

med en retorik som får den att framstå som chockerande och avskyvärd. Vidare har det även visat sig 

vara möjligt att läsa Jag tänker på mig själv på ett sätt som ställer idén om den smala kroppen som 

analog med den sunda och föreställningen om den tjocka kroppen som överensstämmande med den 

förfallna och ohälsosamma på ända. Därmed skiljer sig de kroppsliga representationerna i 

studieobjektet från normen kring hur kroppar som avviker från rådande ideal representeras och 

tillskrivs betydelse i den samtida visuella mediakulturen. Den bildsemiotiska analysen har dessutom, 

ställd mot uppsatsens teoretiska ansats, visat att verket kan uppfattas problematisera den patriarkala 
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könsideologi som de offentliga nakenaktskulpturerna på 1900-talet enligt Jessica Sjöholm Skrubbe 

medierade.184  

Den offentliga skulpturen Jag tänker på mig själv har, trots det faktum att den föreställer två 

nakna och fysiskt passiva kvinnor, visat sig avvika både från den representationsnorm som präglar 

den traditionella nakenakten i allmänhet, den kvinnliga nakenakten i synnerhet, den estetiserade och 

idealiserade bilden av kvinnan samt den i mediekulturen förekommande bildtyp som framställer 

kvinnan som chockerande och obscen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
184 Sjöholm Skrubbe 2007, s. 146. 



   
 

35 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 
Litteratur 

Barthes, Roland, ’Bildens retorik’, i Tecken & Tydning: till konsternas semiotik, Kurt Aspelin och 

Bengt A. Lundberg (red.), 114-130. Stockholm, PAN/Norstedt, 1976.   

Bordo, Susan, 'Den slanka kroppens budskap', i Kvinnovetenskaplig tidskrift., 14(1993):2, s. 3-18, 

1993. 

D'Alleva, Anne, How to write art history, 2. uppl., Laurence King, London, 2010. 

Diamond, Nicky, 'Thin is the feminist issue', Feminist review (Print)., 19, 1985, s. 45-65, 1985. 

Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, 

2:1. uppl. Studentlitteratur, Lund, 2004. 

Hatt, Michael & Klonk, Charlotte, Art history: a critical introduction to its methods, 8. uppl., 

Manchester University Press, Manchester, 2006. 

Hirdman, Anja, ’Femininitet som spektakel: avsmak, affekt och kvinnliga kroppar’, i Mediers känsla 

för kön : feministisk medieforskning, Anja Hirdman & Madeleine Kleberg (red) s. 57-71, Göteborg, 

2015. 

Nead, Lynda, The female nude: art, obscenity and sexuality, Routledge, London, 1992. 

Orbach, Susie, Hunger Strike: The Anorectic's Struggle As a Metaphor for Our Age, Karnac Books, 

1993. 

Sjöholm Skrubbe, Jessica, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, 

referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007, 

Göteborg, 2007. 

Solomon-Godeau, Abigail, Male trouble: a crisis in representation, Thames & Hudson, London, 

1997. 

Sonesson, Göran, Bildbetydelser: inledning till bildsemiotiken som vetenskap, Studentlitteratur, 

Lund, 1992. 



   
 

36 

Steorn, Patrik, Nakna män: maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, Norstedts 

akademiska förlag, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006, Stockholm, 2006.         

Otryckta källor 

Andersson, Josefine, Vem godkände detta?: Konstdebatterna om Nimis, Jag tänker på mig själv och 

Övermålning kandidatuppsats inom kulturprogrammet, Högskolan i Halmstad, 2018. 

Rasmussen Taengh, Evelina, Identitet, Konst & Kritik: En fördjupning i Marianne Lindberg De 

Geers självporträtt, kandidatuppsats i konstvetenskap, Stockholms universitet, 2014. 

Sjöholm Skrubbe, Jessica, Skulptur, klotter och motmonument, Konferensrapport från Acsis 

nationella forskarkonferens för kulturstudier, Norrköping 2005. 

 

Elektroniska källor 

Karlsson, Jimmy, ”SR P4 Kronoberg – Bronskvinnorna i Växjö återinvigs” (Radioinslag), Sveriges 

Radio P4, 2007-03-09. Tillgänglig: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel 

=1246717 (hämtad 2018-12-10). 

”Växjö har inte råd med De Geers skulpturer”, Sundsvalls tidning, 2006-05-02. Tillgänglig: 

https://www.st.nu/artikel/noje/vaxjo-har-inte-rad-med-de-geers-skulpturer (hämtad 2018-11-10) 

 

Växjö kommun, Offentlig konst/Jag tänker på mig själv, 2018. Tillgänglig: https://vaxjo.se/sidor/se-

och-gora/kultur-och-noje/konst-och-sevardheter/vaxjo-konsthall/offentlig-konst.html (hämtad 2018-

11-02). 

Ångström, Anna, ”Bronskvinnorna rustade igen”, Svenska dagbladet, 2007-03-10. Tillgänglig: 

https://www.svd.se/bronskvinnorna-rustade-igen (hämtad 2018-10-28). 

 
 


