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This essay aims to analyse how the exposedness is constructed in the Swedish contemporary 

artist Nathalie Djurberg’s two stop motion-films Greed and Cave. Five stills from Greed and 

three stills from Cave will be examined from a feminist perspective with a theoretical viewpoint 

based on theories from both art history and film studies. The method applied is visual semiotics 

which focuses on how meaning is created within an artwork rather than what the meaning is. 

The stills from Djurberg’s films are analysed first on a denotative level and then on a 

connotative level. Furthermore, visual semiotics theorises that everything is made up of systems 

of signs which allows this essay to study how the women in Djurberg’s movies functions as 

signs. The essay demonstrated that the women in Djurberg’s films can be seen as passive objects 

under the power of the male gaze. However, the analysis also displayed that the woman in Cave 

can be perceived as someone who defies the patriarchal norms for how a woman should behave 

and look. Nonetheless, the exposedness of these women seems to be constructed firstly in their 

bodies and how they are represented, both in looks but also how they are posed to reinforce 

patriarchal conventions in the female representation, and secondly in their relation to male 

characters - or the implied male gaze from a spectator - in the films. The women in Djurberg’s 

films can thus be understood as signs for male sexual desires, as signs for the Woman posing 

as the Man’s opposite, as the objective for His gaze.  

 
Key words: Nathalie Djurberg, exposedness, male gaze, visual semiotics, denotative, 
connotative, sign, female representation, female bodies, construction, male sexual desire, 
Woman, Man.  
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Inledning 
Sommaren 2018 ställer Moderna museet i Stockholm ut utställningen ”En resa genom träsk och 

förvirring med små glimtar av luft” av konstnärsduon Nathalie Djurberg och Hans Berg. 

Djurbergs filmer gjorda i stop motion-teknik blandas med skulpturer av stora fåglar och enorma 

surrealistiska blommor.1 Hans Berg tonsätter verken och utställningsrummen fylls av 

elektronisk musik som bär betraktaren genom rummen som i trans.2 

I svallvågorna efter #MeToo är frågan kring den kvinnliga kroppen högaktuell och en 

konstnär som berör den är just Nathalie Djurberg. I sitt konstnärskap är inte den kvinnligt 

kodade kroppen det enda som Djurberg sysslar med, men det är hennes skildring av den i 

särskilt två av hennes filmer som kommer att tas upp i denna uppsats. Cave och Greed är två 

kortfilmer gjorda med stop motion-teknik av Nathalie Djurberg och tonsatta av Hans Berg. 

Filmerna behandlar offer-förövare-tematik, frågor om manlig makt och manlig blick, utsatthet 

och passivitet och kommer i denna uppsats analyseras från ett feministiskt perspektiv.  

 

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att studera hur utsatthet konstrueras i två av Djurbergs filmer Greed och 

Cave. För att studera dessa kommer jag att analysera fem respektive tre stillbilder ur filmerna. 

Skälet till att det endast är stillbilder ur filmerna som används diskuteras vidare under nästa 

rubrik. Frågeställningarna som används i uppsatsen är vad visas i stillbilderna? Hur är 

kvinnorna representerade? Samt hur fungerar kvinnorna och kvinnornas kroppar som tecken?  

 

Material, urval och avgränsningar 
Materialet som behandlas i uppsatsen är stillbilder ur de två filmerna Cave och Greed från 2009. 

Materialet består av fem stillbilder från filmen Greed och tre från Cave eftersom jag inte fått 

tillgång till filmerna, anledningen till detta tas upp och diskuteras vidare nedan. Om det funnits 

möjlighet att analysera fler stillbilder hade ytterligare perspektiv framkommit och fler 

karaktärer och deras känslor och uttryck hade lättare kunnat diskuteras.  

Uppsatsen fokuserar på stillbilder från Nathalie Djurbergs två filmer Cave och Greed. 

Valet att fokusera på Djurbergs konst och därmed välja bort analyser av annan konst som 

behandlar samma ämne (det vill säga kvinnliga kroppar och utsatthet i konst) är tvåfaldigt. För 

det första hade jag en initial idé om att jag ville skriva om en nu levande och verkande kvinnlig 

                                                
1 https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/djurberg-berg/ hämtad: 2018-11-20. 
2 https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/djurberg-berg/ hämtad: 2018-11-20. 
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konstnär, och för det andra ville jag göra en feministiskt inriktad analys. När jag hade besökt 

Djurberg och Hans Bergs utställning ”En resa genom träsk och förvirring med små glimtar av 

luft” på Moderna museet blev jag säker på att det var Djurbergs stop motion-filmer som jag 

ville skriva om. Jag har senare blivit uppmärksam på att det inte sedan tidigare skrivits något 

om Djurberg eller gjorts en vidare analys av hennes konst varpå jag blev än mer motiverad. 

Min uppsats syftar inte till att säga något om konstens uppkomst eller filmernas 

bakomliggande idéer, jag har inte för avsikt att undersöka Djurbergs filmer ur ett biografiskt 

perspektiv och jag kommer heller inte att behandla filmernas reception. Istället vill jag med min 

uppsats bidra till diskussionen om kvinnliga kroppar och deras utsatthet inom konst, och mer 

specifikt i samtida konstfilm genom att analysera filmerna Cave och Greed av Djurberg.  

Urvalet av vilka filmer som behandlas kommer av att det är två av de filmer som ställdes 

ut som representerade kvinnliga karaktärer och som gjorde mest intryck på mig personligen. 

Urvalet är alltså helt baserat på mina initiala känslor som betraktare vilket jag tror kan vara en 

fördel eftersom det är stillbilder jag behandlar i analysen, men eftersom filmerna gjorde så starkt 

intryck på mig så minns jag fortfarande vad som hände innan och efter stillbilderna. I analysen 

kommer jag att rekonstruera händelseförloppet i filmerna utifrån stillbilderna för att min analys 

ska bli så fullständig som möjligt vilket alltså innebär att det i analysen kommer diskuteras 

aspekter som inte syns i stillbilderna. 

Anledningen till att det är just dessa stillbilder som behandlas i analysen beror på att det 

var dessa jag fick tillgång till efter mailkontakt med Moderna museet.3 Jag har alltså inte valt 

stillbilderna själv. Det är även av denna anledning som jag inte behandlar den musikaliska 

dimensionen i verken då jag helt enkelt inte haft tillgång till detta. Djurberg och Hans Berg är 

ett konstnärspar som arbetar i symbios och Bergs ljudspår bidrar mycket till stämningen i 

filmerna. Det faktum att jag inte kommer kunna diskutera musiken i min uppsats gör att 

analysen går miste om ett perspektiv som hade kunnat avslöja mycket om de representerade 

karaktärerna, deras sinnesstämning och deras handlingar. Om det hade varit möjligt att 

analysera filmerna i sin helhet med tillhörande ljudspår hade dock uppsatsen behövt vara 

mycket mer omfattande än vad den är och därmed inte kunnat hålla sig innanför ramarna för 

vad en C-uppsats är.  

 

                                                
3 Mailkonversation med Guy Engström, bildredaktör Moderna museet, den 17–24 september 2018. 
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Forskningsöversikt  
Min uppsats grundar sig till stor del på forskning inom fältet feminism och hur kvinnor och 

kvinnligt kodade kroppar konstruerats och återgivits inom film och konst. Jag vill dels lyfta 

fram Laura Mulveys text Visuell lust och narrativ film från 1975 då den behandlar frågor om 

hur kvinnliga objekt visas inom filmen.4 Mulveys text är användbar då den synliggör 

objektifieringen av kvinnliga karaktärer inom film där de förminskas till att endast provocera 

fram handlingar och känslor hos manliga motspelare. Mulvey nämner även problematiken med 

närbilder av kvinnor i film där betraktaren får tillgång till henne.5 Denna aspekt är något som 

jag kan applicera och använda mig av i arbetet med min uppsats. 

Vidare ligger även boken Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från renässans 

till postmodernism redigerad av Anna Lena Lindberg till grund för denna uppsats eftersom den 

behandlar frågor kring hur kvinnor har avbildats från renässansen till postmodernismen.6 Anna 

Lena Lindberg skriver i antologins inledning om vad som legat till grunden för boken för att 

sedan gå in på och förklara de tre kategorierna som namngivit boken, hon tar upp Laura Mulvey, 

Patricia Simons, Carol Duncan och Linda Nochlin för att nämna några.7 Antologin innehåller 

flera översatta texter av bland annat Simons, Nochlin och Duncan, men även Griselda Pollock, 

som tillsammans ger ett historiskt perspektiv på konsthistorien utifrån ett kvinnligt perspektiv. 

Texterna diskuterar hur kvinnor framställts och återgivits och av vilka anledningar. Särskilt 

Leena-Maija Rossis text ”Att re-turnera blicken” ställer frågor som jag kan använda i mitt 

arbete med uppsatsen då hon pratar om en blickens politik.8  

Forskning ur ett feministiskt perspektiv på ämnet kvinnlig utsatthet utanför den 

konstvetenskapliga disciplinen kan även vara aktuellt för mig. Karin Johannisson skriver i 

boken Den sårade divan om en sjukestetik och kvinnlig psykisk ohälsa och gör fallstudier av 

Nelly Sachs, Sigrid Hjertén och Agnes von Krusenstjerna.9 Johannissons teorier är alltså 

kopplade till kvinnlig psykisk sjukdom men tanken om en sjukestetik kan delvis kopplas till det 

jag vill ta upp i min uppsats eftersom den handlar om en estetik där kroppen används som 

verktyg. Jag vill påstå att kvinnliga kroppar på film konstrueras estetiskt och blir verktyg för 

manlig blick och manlig sexualitet precis som de kroppar inom sjukvården som Johannisson 

                                                
4 Mulvey, Laura. Visuell lust och narrativ film. I Arrhenius, Sara (red.), Feministiska konstteorier, Kairos skriftserie nr. 6, 
Raster förlag, Stockholm, 2010. 
5 Mulvey, s. 57. 
6 Lindberg, Anna Lena (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, Norstedts, 
Stockholm, 1995. 
7 Lindberg, s. 12ff. 
8 Rossi, Leena-Maija. “Att re-turnera blicken”. I Lindberg, Anna Lena (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser 
från renässans till postmodernism, Norstedts, Stockholm, 1995. 
9 Johannisson, Karin, Den sårade divan: om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S), Bonnier, Stockholm, 
2015. 
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behandlar. Johannisson skriver att sjukestetiken ”utgår från estetikens generella syfte att 

identifiera principer för hur konst uppnår känsloeffekter”.10 Vidare nämner Johannisson även 

att kvinnor antingen gestaltar ”en normgivande estetik” det vill säga är passiv och underordnad 

(i Johannissons forskning om psykisk sjukdom är kvinnan underordnad en manlig läkare) eller 

så är hon rebellisk och hotfull.11 Frågan om en kvinnligt konstruerad estetik som gör våld på 

kvinnans kropp och hennes trygghet intresserar mig och jag tror mig därför kunna använda mig 

av Johannisons resonemang och tankesätt. 

Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds bok Möten med bilder behandlar till stor del det 

jag vill komma åt i min uppsats eftersom de talar om hur vi tolkar bilder och speciellt i kapitel 

tre diskuterar de iscensatt kön, hur kroppar tar sig uttryck och hur blickar fungerar.12 De ställer 

bland annat frågan om Kvinnan som tecken och hur hon måste förstås i relation till tecknet för 

Man, vilket är något jag är intresserad av att undersöka i min uppsats. Eriksson och Göthlund 

diskuterar även hur interaktion iscensätts i bilder och hur detta påverkar betraktarens tolkning.13 

Möten med bilder behandlar även identifikation och objektifiering, hur kroppar konstrueras för 

att bli tecken för Manligt och Kvinnligt vilket ligger till grund för att denna uppsats ämne ska 

kunna teoretiseras. Eftersom min uppsats använder bildsemiotiken som metod är Eriksson och 

Göthlunds bok extra relevant eftersom de talar om just tecken för Manligt och Kvinnligt.  

Katarina Wadstein MacLeods avhandling Lena Cronqvist: Reflections of Girls är även 

den viktig för mitt arbete med uppsatsen.14 I sin avhandling diskuterar Wadstein MacLeod 

Cronqvists ofta utmanande och normbrytande representationer av flickor, eller som hon kallar 

dem ”girl figures”, på svenska flickfigurer (min översättning).15 Wadstein MacLeod presenterar 

i inledningen Cronqvists representation av flickfigurer som en slags komplex motpol till hur 

tidigare representationer av flickor blir sexualiserade i allt för ung ålder och kopplar det till 

både konsthistorien och filmer.16 Wadstein MacLeods tankegångar om Cronqvists 

representation av flickor och i förlängningen vad det innebär att bli avbildad som kvinna går att 

applicera i min studie av Djurbergs kvinnor eftersom vi essentiellt vill diskutera samma sak, 

nämligen representationen av Kvinnan.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning till stor del talat om blickar, om konstruktion 

av kroppar och kön samt historieskrivning och kartläggning. De har ställt frågor om hur 

                                                
10 Johannisson, s. 78. 
11 Johannisson, s. 78. 
12 Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [rev.] uppl., Lund, 2012. 
13 Eriksson och Göthlund, s. 65. 
14 Wadstein MacLeod, Katarina, Lena Cronqvist: Reflections of girls, Sekel, Diss. Lund: Lunds universitet, 2006, Malmö, 
2006. 
15 Wadstein MacLeod, s. 12f. 
16 Wadstein MacLeod, s. 12f. 
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betydelse uppstår och förändras av manligt eller kvinnligt kodade kroppar, handlingar och 

blickar. De texter jag har tagit upp har dock en sak gemensamt: de tar inte upp hur utsatthet 

skildras. Man kan argumentera för att Johannisson tangerar detta ämne, men det faktum att hon 

gör det inom en idéhistorisk tradition och talar om sjukestetik gör ämnet till något som inte 

behandlats ännu inom en konstvetenskaplig tradition. 

Under studier av möjlig empiri har jag hittat intervjuer med Nathalie Djurberg och Hans 

Berg, men inte något som behandlar Djurbergs konst vetenskapligt. 17 Anledningen till att denna 

uppsats skrivs är således att analysera Djurbergs konst ur ett konstvetenskapligt perspektiv.  

 

Teori  
Den teori som tillämpas i uppsatsen är en feministisk teori grundad på tankar inom 

filmvetenskap och konstvetenskap. Teorin utgår från en diskurs om blickar i film och konst där 

det har framgått att tecknet Kvinna styrs av en manlig begärande blick. Begreppet ”the male 

gaze” tas upp av Laura Mulvey i hennes text Visuell lust och narrativ film.18 ”The male gaze”, 

eller på svenska den manliga blicken, innebär fenomenet där en aktiv manlig blick projicerar 

sin vilja på en kvinnlig gestalt som därefter anpassas efter mannens vilja.19 Kvinnan får på så 

vis en exhibitionistisk roll där hon är betraktad och uppvisad, Mulvey beskriver detta som 

egenskapen ”att vara betraktad”.20 Yvonne Eriksson och Anette Göthlund tangerar i sin bok 

Möten med bilder samma ämne som Mulvey och talar om egenskapen ”att ha blicken”.21 Med 

detta menas att man kan subjektivera en gestalt genom att denna innehar egenskapen att titta 

tillbaka och möta betraktarens blick. När en gestalt inte besitter denna egenskap objektiveras 

den och är lätt att betrakta. Eriksson och Göthlund formulerar det som att det därmed uppstår 

en voyeuristisk blick där betraktaren får visuell makt över den som betraktas.22 

Egenskapen ”att vara betraktad” och dess motpart ”att ha blicken” är alltså två nycklar 

för att förstå en relation mellan karaktärer i film och konst och som under lång tid – vilket 

diskuteras i Mulveys text utifrån Hollywood-filmer – har förknippats med en passiv kvinnlig 

roll och en aktiv manlig roll.23 I uppsatsen används dessa egenskaper som begrepp för att 

beskriva och tydliggöra kvinnorna och hur de uppträder och representeras i relation till andra 

                                                
17 Se t.ex. https://www.svd.se/i-grunden-handlar-det-om-hjartskarande-ensamhet och https://www.svt.se/kultur/konst/natalie-
djurberg-och-hans-berg-en-resa-genom-trask-och-forvirring-med-sma-glimtar-av-luft hämtad: 2018-12-10. 
18 Mulvey, Laura. Visuell lust och narrativ film. I Arrhenius, Sara (red.), Feministiska konstteorier, Kairos skriftserie nr. 6, 
Raster förlag, Stockholm, 2010. 
19 Mulvey, s. 55. 
20 Mulvey, s. 55. 
21 Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [rev.] uppl., Lund, 2012. s. 67. 
22 Eriksson och Göthlund, s. 67. 
23 Mulvey, s. 55ff. 
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karaktärer eller betraktaren. Ytterligare ett begrepp kopplat till filmvetenskaplig teori som 

används i uppsatsen är begreppet dieges och kan förklaras som universumet för fiktionen och 

avser det som händer i fiktionsuniversumet för filmen.24  

Lynda Nead tar upp den kvinnliga representationen i konst och bildkonst i sin bok The 

Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality bland annat publicerad i utdrag i Feminism – Art – 

Theory, en antologi redigerad av Hilary Robinson från 2001.25 I utdraget som i antologin fått 

namnet Framing the Female Body diskuterar Nead hur den kvinnliga kroppen har behandlats 

inom konsten. Hon skriver att avsikten med ”the female nude”, det vill säga den nakna kvinnan 

som motiv, har varit att bestämma över kvinnan som en sexuell varelse utifrån de tre aspekterna 

form, konventioner och poser. Därmed kan man tolka motivet den nakna kvinnan som ett 

maktutövande på kvinnlig representation i bild.26 Aspekterna form, konventioner och poser 

kommer i denna uppsats att användas som begrepp utifrån vilka jag kan analysera de kvinnliga 

kropparna.  

Den kvinnliga representationen och den manliga blicken diskuteras även i Leena-Maija 

Rossis artikel ”Att re-turnera blicken” publicerad i Konst, kön och blick redigerad av Anna Lena 

Lindberg.27 Rossi skriver om filmteoretikern Mary Ann Doane och hennes motståndsstrategi 

mot den manliga blicken inom film. Doanes motståndsstrategi innebär en ”kvinnlighetens 

maskerad” som anammats av flera stora kvinnliga fotografer som till exempel Cindy Sherman, 

Louise Lawlers och Laurie Simmons.28 I fotografier av till exempel Sherman kan man spåra 

kvinnlighetens maskerad som en egenskap att kunna manipulera sig själv och sin kvinnlighet, 

alltså i grund och botten manipulera och förändra själva tecknet Kvinna.29  

Rossi nämner även Luce Irigaray som menar att den kvinnliga maskeraden innebär en 

”falsk version av femininitet som uppstår ur kvinnans insikt om att mannen begär att hon ska 

vara hans andra”.30 Irigaray talar om femininitet som en roll och en bild som kvinnor tvingas in 

i av manliga system för hur de – kvinnorna – ska representeras.31 Kvinnlighetens maskerad 

konstrueras alltså utefter en manlig begärande blick oberoende på hur kvinnligheten 

konstrueras, det vill säga i enlighet med mannens begär eller i opposition till det. Rollen eller 

                                                
24 Braaten, Lars Thomas, Kulset, Stig & Solum, Ove, Inledning till filmstudier: historia, teori och analys, Studentlitteratur, 
Lund, 1997, s. 29. 
25 Nead, Lynda, Framing the Female Body. I Robinson, Hilary (red.), Feminism-art-theory: an anthology, 1968-2000, 
Blackwell Publishers, Malden, Mass., 2001, s. 565. 
26 Nead, s. 565. 
27 Rossi, Leena-Maija. “Att re-turnera blicken”. I Lindberg, Anna Lena (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser 
från renässans till postmodernism, Norstedts, Stockholm, 1995. 
28 Rossi, s. 214. 
29 Rossi, s. 214f. 
30 Rossi, s. 216. 
31 Irigaray, Luce, This sex which is not one, Cornell Univ. Press, Ithaca, N.Y., 1985, s. 84. 
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snarare tecknet Kvinna måste därmed hela tiden förstås i relation till tecknet Man. Doanes 

motståndsstrategi innebär alltså en tanke om att tecknet Kvinna går att försätta i en ständig 

förändring av ett kvinnligt subjekt.   

Tanken om kvinnligheten som en iscensatt roll och konstruerad estetik tar även 

Johannisson upp i Den sårade divan.32 Hon talar om en sjukestetik där en kvinna antingen kan 

gestalta vad Johannisson kallar en normgivande estetik, det vill säga en estetik där hon är passiv 

och underordnad, eller så är hon rebellisk och hotfull.33 Även här blir det alltså tal om en 

konstruerad kvinnlighet och en maskerad där man som kvinna tillåts eller måste iscensätta sig 

själv i förhållande till en utomstående blick på den egna personen och identiteten.  

Sammanfattningsvis grundar sig teorin i uppsatsen på tankar om kvinnligheten som något 

konstruerat och som ett tecken för en manlig bedömande, sexuellt laddad blick. Vidare grundar 

sig teorin även på frågor om hur Kvinnan konstrueras utifrån Lynda Neads begrepp form, 

konventioner och poser.  

 

Metod 
Den metod som kommer användas i uppsatsen är Roland Barthes bildsemiotiska metod såsom 

den presenteras i hans bok Bildens retorik.34 Den bildsemiotiska metoden passar bra för min 

uppsats syfte att undersöka maktförhållanden i bilden och hur de kvinnliga karaktärernas 

utsatthet konstrueras eftersom den tillåter mig att analysera hur kvinnorna fungerar som tecken. 

Den bildsemiotiska metoden utgår från semiotikens tanke om att en kontexts mening uppstår i 

relation till system av tecken.35 För semiotiken är frågan hur mening i ett verk skapas mer 

intressant än vad denna mening är. Det är heller inte en enskild läsares åsikt eller tolkning som 

sätts i fokus, istället är semiotiken intresserad av den stora kontext som skapar och gör mening 

möjlig.36 Betraktaren ska därmed fungera snarare som en kanal som återger meningen än en 

tolkande läsare.37 Detta krav på betraktarens saklighet kan ses som den största svårigheten med 

metoden.38 Våra konnotationer är ofta starkt präglade av våra personliga åsikter och 

erfarenheter vilket kan visa sig vara ett hinder för att göra tolkningar som skiljer sig från ens 

                                                
32 Johannisson, Karin, Den sårade divan: om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S), Bonnier, 
Stockholm, 2015. 
33 Johannisson, s. 78. 
34 Barthes, Roland, Bildens retorik, Faethon, Stockholm, 2016. 
35 Hatt, Michael och Klonk, Charlotte, Art History: A critical introduction to its methods, Manchester University Press, 
Manchester, 2017. s. 200. 
36 Hatt och Klonk, s. 200. 
37 Hatt och Klonk, s. 200. 
38 Hatt och Klonk, s. 200. 
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subjektiva åsikter.39 Ytterligare en svårighet skulle kunna vara att upptäcka något som skiljer 

sig från vad man förväntade sig att hitta i en bild.40 Trots dessa svårigheter är dock metoden 

relevant för uppsatsen eftersom den avtäcker just hur mening skapas. Problemet med saklighet 

och svårigheterna med metoden kan undvikas genom att som uttolkare ha i åtanke att 

underbygga sina tolkningar. Genom att vara uppmärksam på att mening kan skapas på flera sätt 

och att mening lätt kan misstolkas och förändras blir man som uttolkare ödmjuk inför uppdraget 

att analysera en bild. Vidare använder jag även Göran Sonessons bok Bildbetydelser: inledning 

till bildsemiotiken som vetenskap som komplement till Barthes Bildens retorik.41 Sonessons bok 

beskriver Barthes metod sakligt och gör den i min mening mer användarvänlig. Den 

bildsemiotiska metod som appliceras är därmed starkt präglad av hur Sonessons framställer 

den. Även detta tror jag hjälper mig som uttolkare att undvika eventuella problem eftersom jag 

genom Sonessons bok får större förståelse för metoden och dess eventuella fallgropar. 

Sonesson skriver att tolkningen och läsningen av en text enligt Barthes metod kan delas 

upp i två nivåer: den denotativa och den konnotativa.42 Dessa två termer är hämtade från 

lingvistiken och enligt Sonesson använder Barthes dem för att först med denotationen komma 

åt det objektiva i en bild, en mer allmänmänsklig betydelse för att i den andra nivån, 

konnotationen, beskriva något mer subjektivt laddat som är specifikt för en given kultur. Vidare 

nämner Sonesson att Barthes metod inte innehåller någon procedur för att fastställa en gräns 

mellan nivåerna, och att Barthes metod på många sätt behandlar den avbildade världen snarare 

än bilden som sådan.43 

I min uppsats kommer jag att utgå från dessa två termer som presenterats ovan när jag 

analyserar bilderna. Bilderna kommer alltså att analyseras först utifrån en objektiv denotativ 

nivå för att sedan läsas djupare på en mer subjektiv, kulturell konnotativ nivå. I detta fall blir 

den subjektiva nivån utifrån ett för västvärlden specifikt perspektiv gällande konst och 

kvinnliga ideal.  

Barthes metod är även starkt kopplad till språklig text och enligt Barthes är en bilds 

betydelse avhängig text.44 I detta fall innebär ”text” verkens titlar vilka jag kommer ta hänsyn 

till vid analysen och tolkningen av verken då de på flera plan kan ge ledtrådar om vad som 

pågår eller var händelserna pågår.  

                                                
39 Eriksson och Göthlund, s. 43f. 
40 Eriksson och Göthlund, s. 43f. 
41 Sonesson, Göran, Bildbetydelser: inledning till bildsemiotiken som vetenskap, Studentlitteratur, Lund, 1992. 
42 Sonesson, s. 71–72. 
43 Sonesson, s. 71–72. 
44 Sonesson, s. 71–72. 
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I juli 2018 tog jag del av utställningen på Moderna museet och jag kommer därför att i 

analysen rekonstruera händelseförloppet i Djurbergs filmer. Eftersom jag sedan dess inte haft 

tillgång till filmerna kommer detta att ske med stillbilderna som underlag.  

Stillbilderna från Djurbergs filmer kommer analyseras utifrån Neads begrepp form, 

konvention och poser för att avgöra hur väl representationen korresponderar med en manlig 

blick. De egenskaper som Mulvey samt Eriksson och Göthlund talar om, det vill säga begreppen 

”att vara betraktad” och ”att ha blicken”, och olika teorier om en konstruerad kvinnlighet 

kommer att läggas som raster på stillbilderna och fungera som utgångspunkter i läsningen av 

stillbilderna.   

 

Disposition 
Uppsatsens disposition ser ut som följande: i inledningen introduceras uppsatsen genom en 

beskrivning av ämnet, samt avsnitt med syfte, frågeställningar, metod och teori. 

Inledningskapitlet innehåller även en redogörelse för tidigare forskning. Därefter kommer jag 

förklara Nathalie Djurberg och Hans Bergs bakgrund för att sedan gå vidare till analysdelen där 

de olika stillbilderna först kommer analyseras på ytan och därefter på djupet enligt 

bildsemiotisk metod. Uppsatsen kommer även innehålla ett avsnitt för slutdiskussion följt av 

ett avsnitt för sammanfattning. 
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Analys 
Uppsatsens syfte är att studera hur utsattheten konstrueras i filmerna Greed och Cave och de 

frågeställningar jag har till hjälp är följande: vad visas i stillbilderna? Hur är kvinnorna 

representerade? Hur fungerar kvinnorna och deras kroppar som tecken? 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är byggd på film- och konstvetenskaplig teori om 

existensen av en manlig blick som styr representationen av kvinnan och utförs med hjälp av 

Sonessons tolkning av Barthes bildsemiotiska metod där bilder analyseras på först en denotativ 

nivå och därefter en konnotativ nivå. I den denotativa nivån kommer stillbilderna diskuteras 

var för sig för att sedan på den konnotativa nivån diskuteras mer som en helhet för att göra en 

sammantagen tolkning. Stillbilderna kommer som tidigare nämnt att hjälpa mig rekonstruera 

händelseförloppet i filmerna vilket gör att detaljer från filmerna som inte syns i stillbilderna 

kommer att nämnas och diskuteras i analysen. Med anledning av denna rekonstruktion kommer 

de karaktärer och rekvisita som figurerar i filmernas första stillbild beskrivas mer utförligt än 

de efterföljande eftersom fokus i de senare ligger på narrativet och hur det förändras för varje 

stillbild.  

 

Bakgrund 
Nathalie Djurberg och Hans Berg ställde under sommaren 2018 ut på Moderna Museet i 

Stockholm. Utställningen hette ”En resa genom träsk och förvirring med små glimtar av luft” 

och i utställningen möttes besökarna av enorma blommor, absurda fåglar och Djurbergs stop 

motion-filmer tonsatta med elektronisk musik av Hans Berg.45  

Nathalie Djurberg föddes 1978 i Lysekil och är utbildad vid konsthögskolan i Malmö där 

hon tog examen 2002. Både Hans Berg och Nathalie Djurberg är just nu främst verksamma i 

Berlin.46 Djurbergs konst är en mix av måleri, skulptur, animation och musik och behandlar 

ofta människors mörka sidor. De teman som Djurberg ofta återkommer till är de känslor som 

vi kanske inte alltid vill erkänna såsom avundsjuka, hämndlystnad, girighet, underlägsenhet 

och begär.47  

Utställningen ”En resa genom träsk och förvirring med små glimtar av luft” beskrivs av 

Moderna museet som en feberdröm, som fragmenterade minnen och kammarspel där vi möter 

både mörker och eufori, där vi tvingas ifrågasätta oss själva och vad vi menar med att vara 

                                                
45 https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/djurberg-berg/ hämtad: 2018-11-20. 
46 https://www.lissongallery.com/artists/nathalie-djurberg-hans-berg hämtad: 2018-12-12. 
47 https://www.lissongallery.com/artists/nathalie-djurberg-hans-berg hämtad: 2018-12-12. 
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människa respektive djur och där en samhällskritik hela tiden ligger under ytan.48 Djurberg och 

Berg har själva beskrivit utställningen som en inre resa genom kaos och förvirring men även 

som ”ett egos försök att hitta ut ur sig själv”.49  

Mörkret med dess glimtar av luft och ljus kan ses som den röda tråden i Djurbergs konst. 

Ett slags famlande efter svar på frågor om identitet, sexualitet och hur man bör agera som 

människa.50 Flertalet av hennes filmer behandlar även den mer påtagliga, fysiska aspekten av 

att finnas till. Detta syns inte minst i de filmer där kvinnliga karaktärer medverkar. Vad innebär 

det att finnas till kroppsligen? Vad utsätts man för av andra, och av sig själv? 

 

Denotativ nivå Greed 

Fig. 1 

I fig. 1 möter betraktaren tre män. Männen i fig. 1 står på en rad bredvid varandra, bakgrunden 

är mörk och de verkar vara upplysta nästan rakt ovanifrån vilket medför att de kastar skuggor 

ned på marken samt att deras ansikten och kläder får en klärobskyr effekt. Mannen längst till 

vänster är klädd i en guldig kappa med vita broderier längs ärmarnas slut och mantelns öppning. 

Kappans tyg fångar ljuset och ser ut att vara i silke. Hans ena hand håller han för ansiktet och i 

den andra håller han ett silverföremål som ser ut att vara en bägare av något slag. På huvudet 

bär han en avlång hatt i samma material som kappan, även den med vita broderier som bildar 

ett randigt mönster. Under kappan är han klädd i en vit lång särk och runt halsen har han även 

ett avlångt sjalliknande plagg i en mörkare guldfärg. 

Mannen i mitten är klädd i en vit särk som liknar den första mannens. Över särken bär 

han en kort röd mantel som ser ut att vara i sammet som vilar över hans axlar. Manteln har 

broderier i guld längs kanterna och mannen bär även en hatt i samma tyg. Hatten har en lätt 

fyrkantig form och är dekorerad med broderier i guld. På fig. 1 ser vi endast en av mannens 

händer, i denna svingar han ett guldigt föremål som ser ut att vara en bägare för rökelse.  

Längst till höger står en man, även han klädd i en vit särk med en lång mantel över 

axlarna. Manteln är i ett lila tyg som ser ut att vara sammet och längs kanterna syns ett guldigt 

tyg med små dekorationer i form av mindre broderier. Även han bär en hatt som matchar 

manteln. Hatten har en trekantig form och har liknande bård som manteln med en lätt stjärn- 

eller blomliknande form i mitten. Även den i guld. Hans ena hand vilar på spännet till mantel 

över bröstet och den andra är lätt nedsträckt. I båda händerna verkar han hålla någon form av 

                                                
48 https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/djurberg-berg/ hämtad: 2018-11-20. 
49 https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/djurberg-berg/ hämtad: 2018-11-20. 
50 https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/djurberg-berg/introduktion-djurberg-berg/ hämtad: 2018-11-20. 
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kedjor eller halsband. (I fig. 3 och 4 syns kedjorna bättre och man ser då att det på kedjorna 

hänger kors.)  

 

Fig. 2 

I fig. 2 kan vi se att mannen i rött bär ringar samt att även han, precis som mannen i guld, bär 

ett avlångt, sjalliknande plagg. Denna gång i ett svart tyg med guldbroderier. Mannen i rött 

tittar ut åt vänster i bildrummet och han håller den ringbeklädda handen (sin högerhand, 

betraktarens vänstra) mot halsen. Hans näsa är rödrosa och krokig och hans mun nedåtvänd 

som i ett grin. 

 

Fig. 3 

I fig. 3 slickar mannen i lila på ett av korsen. Han håller upp det mot munnen med sin vänstra 

hand och en stor, mycket röd tunga slickar på korset. Hans ögon är halvslutna och ett av hans 

ögonbryn extra framträdande då det höjs litet. Hans hy har antagit en lätt grå nyans förutom 

hans näsa som är röd och nästan ser svullen ut.  

 

Fig. 4 

I fig. 4 syns för första gången en kvinnlig gestalt, men man ser bara nederdelen av henne 

eftersom resten av hennes kropp döljs under mannen i lilas mantel. Den vita särken på den lila 

mannen är lätt lyft och hennes högra ben är positionerat lite bakom det vänstra. Kvinnan är 

naken och betraktaren möts därför av hennes nakna bakdel och man kan även ana hennes 

genitalier. Männens ansikten syns inte i bilden, endast den röda och den lila mannens munnar 

syns och båda bär de ett upp och nervänt grin. De två männen håller sina armar nära kroppen, 

mannen i guld fyller den vänstra delen av bildytan, han är ur fokus och delvis i skugga. 

 

Fig. 5 

I sista bilden (se fig. 5) syns kvinnan sittandes framför mannen i lila. Hon har benen böjda till 

sidan och lutar sin kroppsvikt på sin vänstra arm (betraktarens högra). Sin lediga arm håller hon 

upp böjd framför kroppen och skyler därmed sitt ena bröst. Huvudet är vänt i profil och hon 

tittar åt bildrummets vänstra hörn med tunga ögonlock och rosa plutande läppar. Hennes hår är 

brunt och rufsigt, hennes kinder rosa. Betraktaren ser henne nästan i helfigur, bara hennes ben 

är utanför bilden, och eftersom hon är naken ser vi hennes ena bröst samt hennes kön som är 

täckt av hår. Hennes kropp kan beskrivas som smal med tunna armar och liten midja. Den 
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sittande positionen bidrar till att hennes breda höfter accentueras och vänster del (hennes högra) 

av hennes höft och bakdel blir extra märkbar. 

 

Konnotativ nivå Greed 
Utifrån de tre männens klädsel och rekvisita som kors, bägare och behållare för rökelse kan 

man dra slutsatsen att de är religiösa män, troligen präster av något slag. Behållaren för rökelse, 

deras hattar, smycken och dekorativa mantlar i dyrbara färger och material men framförallt 

korsen gör att man som betraktare direkt tänker på katolska präster. I den rörliga filmen syns 

flera kvinnor som gång på gång kryper in och ut ur männens mantlar, de blir injagade och 

tvingade in under dem, nästan gömda. Kvinnorna i filmen har ömsom skrämda ömsom vad man 

kan likna vid flirtiga ansiktsuttryck. Kvinnan i fig. 5 bär detta flirtiga uttryck där hon med sina 

halvt slutna ögonlock och hemlighetsfulla blick åt sidan tillåter sig bli sedd på av betraktaren. 

Egenskapen ”att ha blicken” som Eriksson och Göthlund talar om, det vill säga att en person 

kan titta tillbaka och möta betraktarens blick och därmed inta en roll som ett subjekt, lyser med 

sin frånvaro i fig. 5.51 ”Att ha blicken”, skriver de innebär att ”inneha makt, aktivitet och 

möjligheten att framstå som ett subjekt”.52 Kvinnan i fig. 5 tittar bort från betraktaren, man 

skulle kunna se det som att hon inte gör motstånd mot att bli sedd på. Eriksson och Göthlund 

beskriver det som att ”avhumanisera” någon när man förnekar en person en egen blick.53 Är det 

detta som händer med kvinnan i fig. 5? Blir hon avhumaniserad av att inte kunna se tillbaka? 

Egenskapen ”att vara betraktad” som Mulvey talar om innebär att en kvinnlig gestalt stiliseras 

utifrån ett manligt begär och att kvinnor innehar exhibitionistiska roller.54 Med andra ord kan 

man läsa det som att kvinnan i fig. 5 sätts i en exhibitionistisk roll av en begärande manlig blick 

med voyeuristisk makt. Den som innebar blicken och därmed även makten i fig. 5 är inte 

kvinnan, så mycket blir klart. Runt kvinnan står prästerna i en ring och bildar en bakgrund av 

tunga textilier som hon ömsom kryper ut ur och ömsom blir intvingad i. Detta syns i fig. 4 där 

kvinnans positionering av benen och mannens upplyfta mantel leder till att man som betraktare 

tolkar det som att hon är på väg att krypa in under den. Det blir till ett intressant pendlande 

mellan att vara gömd och uppvisad. Lynda Nead menar att avsikten med den nakna kvinnan 

som motiv är att bestämma över kvinnan som en sexuell varelse.55 Gällande Greed blir frågan 

”vem bestämmer?” aktuell eftersom det är en kvinnlig konstnär som iscensätter det hela. Vad 

                                                
51 Eriksson och Göthlund, s. 67. 
52 Eriksson och Göthlund, s. 67. 
53 Eriksson och Göthlund, s. 67. 
54 Mulvey, s. 55. 
55 Nead, s. 565. 
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vill Djurberg säga med att placera ett antal kvinnor i en så undergiven roll till dessa präster? 

Kvinnan i fig. 5 kan ses som ett tecken för manligt begär och den manliga blickens voyeuristiska 

makt på grund av den undergivna roll som hon spelar. Precis som Nead menar att konsthistorien 

har använt bilden av den nakna kvinnan som ett maktmedel för att kontrollera kvinnlig 

representation kan man läsa det som att de manliga prästerna i Greed kontrollerar kvinnorna i 

filmen. En anledning till de obehagskänslor som filmen medför för betraktaren kan även 

kopplas till Mulveys teorier om vad man som betraktare får för roll. Mulvey menar nämligen 

att det finns två manliga blickar på varsin sida om filmduken: den manliga skådespelaren på 

filmen och den manlige biobesökaren.56 Vidare skriver Mulvey att dessa två blickar kan förenas 

tekniskt i till exempel uppvisandet av en varietéflicka eller närbilder av kvinnliga 

skådespelerskor utan brott i diegesen.57 Vad detta innebär är alltså en sammansmältning av 

blickarna, åskådaren och den manlige skådespelaren får samma blick och åskådaren får trots 

avståndet till kvinnan i filmen tillgång till henne genom sin blick.58 Denna process kan sägas 

hända även i Greed där åskådaren gång på gång får tillgång till kvinnorna en kort stund innan 

de försvinner igen. Det blir ett spel med nakna kvinnokroppar som insats där verktyget blir just 

blickarna. Vem får se och vem får inte?  

Neads begrepp form, konvention och poser används i denna uppsats för att beskriva 

kvinnornas utseende och hur de positioneras och rör sig. Form och konvention syftar alltså till 

att säga något om hur hon ser ut och hur detta förhåller sig till normer och ideal. Kvinnan i fig. 

5 läses som vuxen eftersom hennes kön är täckt av hår och hon har en smal kropp där höfter, 

rumpa och bröst fortfarande är accentuerade. Kroppens smalhet existerar utan att reducera de 

kroppsdelar som så ofta är i fokus när det gäller klassisk objektifiering av den kvinnliga 

kroppen. Kroppens anpassning till rådande normer och ideal är ytterligare något som gör den 

tillgänglig eftersom det är lätt att som betraktare att åtrå den. Kvinnans kropp liknar de kroppar 

man så ofta möter i populärkultur och reklam, hennes kropp är vad man har lärt sig att man ska 

tycka om och sträva efter. Denna aspekt gör den än mer tillgänglig eftersom den fogar sig och 

passar in i betraktarens världsbild, den utmanar inte.  

Hennes kroppsspråk är tvetydigt. Kvinnan i fig. 5 breder ut sig med benen lätt böjda under 

sig och håller sin ena hand framför sitt bröst. Men handen verkar inte vara placerad där för att 

skyla bröstet. Hennes pose liknar Den lille havfrue av Edvard Eriksen från 1913, den enda 

skillnaden är hennes ena hand som är positionerad framför ett av hennes bröst. Armens rörelse 

                                                
56 Mulvey, s. 56. 
57 Mulvey, s. 56. 
58 Mulvey, s. 51ff. 
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konnoterar till ett annat stort verk inom konsthistorien, nämligen Sandro Botticellis målning 

Venus födelse från 1486. I Botticellis målning seglar Venus in mot en strand stående på en stor 

snäcka, hon är naken men hennes långa, guldiga hår ramar in hennes kropp och döljer därmed 

hennes kön. Ena handen håller hon framför kroppen, nästan mittemellan sina bröst. Katarina 

Wadstein MacLeod skriver i sin avhandling Lena Cronqvist: Reflection of Girls att samtidigt 

som Venus hår döljer delar av hennes kropp så understryker det även hennes sexualitet.59 

Nyckelordet i detta argument skulle kunna vara ”ramar in” i den benämningen att hennes hår 

betonar de delar som det täcker. Detta argument kan man sedan läsa in i tolkningen av Djurbergs 

kvinnas kroppsspråk. Precis som Venus hår har hennes höjda arm och hand en dubbel betydelse 

där de både skyler det ena bröstet men samtidigt gör betraktaren uppmärksam på hennes 

nakenhet, på hennes kropp, hennes andra bröst och hennes kön. För att låna Wadstein 

MacLeods ord: hennes sexualitet.60 Betoningen av kvinnans sexualitet och kroppslighet gör 

henne tillgänglig för betraktaren eftersom man närmast bjuds in till att titta på henne. 

Som betraktare går det inte att se filmen utan att fråga sig vad som sker under prästernas 

mantlar. Det manliga begärets makt manifesteras i kvinnornas pendlande mellan att vara 

uppvisade och gömda som om den enda anledningen till att de visas upp är att understryka när 

de sedan försvinner in under manteln. Deras existens i filmen och stillbilderna blir på så vis 

centrerade kring när de inte syns och betraktaren själv spekulerar i vad som händer. Med tanke 

på deras nakenhet, att de rör sig längs golvet antingen sittande eller krypandes på knä leder 

tankarna till orala sexuella tjänster. Frågan är än en gång ”vem bestämmer?” och om dessa 

eventuella tjänster utförs frivilligt eller inte.  

De tre prästerna står i rak kontrast till kvinnans nakenhet. Deras kroppar är väl skylda, 

inpackade i flera lager kläder där det enda vi ser är deras händer och ansikten (se fig. 1). 

Kvinnans nakenhet och männens nästan absurda påkläddhet skapar en underliggande känsla av 

hotfullhet. Tanken på att vara den enda nakna i ett rum där alla andra är påklädda är 

mardrömslik, och det är däri den hotfulla känslan har sin kärna. För att komma åt denna läsning 

måste man som betraktare vara beredd att läsa verket subjektivt, att själv kliva in i det och 

uppleva situationen såsom en av figurerna i verket skulle göra eller gör. 

Vidare kan man om männen nämna deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. I stillbilderna 

där deras ansikten syns kan man se att den röda och den lila mannens näsor är lätt rödrosiga, 

och med tanke på att de tre männen till stor del är mycket lika varandra kan man dra slutsatsen 

att även den guldige mannens näsa nog antagit en lätt rödrosa ton. Denna rödrosa ton förknippas 

                                                
59 Wadstein MacLeod, s. 37. 
60 Wadstein MacLeod, s. 37. 
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starkt med åldrande män vilket gör att man som betraktare kan dra slutsatsen att männen är 

åldrade och mycket äldre än kvinnan. Kvinnans ansikte framträder i fig. 5 som ungdomligt, 

med rosa plutande läppar och rosiga kinder.   

Vad gäller verkets titel, Greed, som betyder girighet eller lystnad, så kan även den läsas 

in i tolkningen av verket. I början av analysen nämndes det att männen kan tolkas som präster 

för den katolska kyrkan som genom historien gjort sig kända för att inneha stor rikedom i form 

av dyra klädedräkter, smycken, kors och andra religiösa föremål. Som tidigare framkommit i 

analysen har prästerna i Greed just dessa ting i sin ägo och vidare kan man som betraktare även 

läsa in kvinnorna i filmen som något de äger. Deras fångenskap under klädedräkterna och vad 

som då händer kan betraktaren som sagt bara spekulera i, men det ger upphov till känslan av 

att hon är undergiven. Sammantaget förlorar hon möjligheten att vara ett subjekt både i hur hon 

representeras och hur hennes kropp förhåller sig till prästerna. Hon blir ett objekt som prästerna 

kan bruka och äga. Hennes utsatthet kan med andra ord sägas grunda sig i hennes oförmåga att 

själv bestämma. Relationen offer-förövare är tydlig: kvinnan uppträder i filmen som ett offer 

för prästerna och i denna rollfördelning ligger grunden till hennes utsatthet. 

 

Denotativ nivå Cave 

Fig. 6 

I fig. 6 möter betraktaren en kvinna. Hon befinner sig i ett rum där väggar och golv är täckta av 

grå sten som glittrar i gult, orange, grönt, blått, turkost och lila. Utifrån rummets utseende drar 

man slutsatsen att det är en grotta med olika ihåligheter och stenformationer som löper längs de 

grå väggarna. Till höger i bildrummets bakgrund står en toalett inkilad mellan två 

stenformationer som bildar som ett egen rum för toaletten. Till höger om toaletten sitter en 

toapappersrulle och allra längst till höger i bildrummet är ett handfat fäst i en utskjutande vägg 

av sten. Både toaletten och handfatet har strimmor av brunt längs sig och ser smutsiga ut. 

Mitt i rummet och alltså i centrum av bilden står en kvinna. Hennes kropp är vänd bort 

från betraktaren men man ser hennes ansikte som är vänt mot betraktarens håll. Kvinnans kropp 

är mycket voluminös men samtidigt smal. Armarna är smala och benen är smala, även hennes 

rygg och midjeomfång är smala. Det som är voluminöst på hennes kropp är brösten, magen, 

könet och rumpan och de ser stora och tunga ut. Hennes ljust beige hudfärg avbryts hela tiden 

av en rosa eller röd färg, speciellt vid leder och kotor, mellan brösten och magen, och mellan 

magen och könet. Hennes hud nedanför könet och övergången till låren är mycket röd och även 

på sidorna, alltså hennes höfter, är rödrosa. Även halsen, händerna och axlarna är rosa. 
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Kvinnans vänstra ben är positionerat rakt bakom henne och hennes högra ben är ställt på 

en vinröd och guldprickig madrassliknande textil på golvet. Hennes armar är utskjutna framför 

henne och hennes högra arm döljer den vänstra. Kvinnans ansikte har rosiga kinder och en stor 

röd mun. Hennes ögon är stora men täcks av hennes ögonbryn som dragits ned i en arg min. 

Hennes hår är brunt och räcker henne till axlarna.  

 

Fig. 7 

I fig. 7 har kvinnan lagt sig ned på den vinröda madrassen och man ser hennes kropp snett 

ovanifrån. Kvinnans ögon är slutna och munnen är lätt öppen, hennes ögonbryn är lyfta. Hennes 

bröst sitter en bit ifrån varandra ovanför en utputande mage som i sin tur sitter ovanför hennes 

genitalier som även de nästan verkar skjuta ut från hennes kropp. I fig. 7 ser vi även hur 

kvinnans armar har skiljts från hennes kropp och nu ligger bredvid hennes fötter. En arm har 

ett fast grepp om en fot och vad som sedan händer är att armarna sliter loss även benen från 

kvinnans kropp. Filmen visar sedan hur armarna går fram till toaletten, river av papper och 

sedan torkar kvinnans kön med pappret.  

 

Fig. 8 

Fig. 8 är en detaljbild på kvinnans ansikte där munnen vridits upp och ner förställt i ett grin 

eller ett skrik, hennes ögonbryn är lyfta till pannan och hennes ögon har smalnats av. Hon har 

huvudet lite lyft från madrassen.  

 

Konnotativ nivå Cave 
Till skillnad från i Greed finns det i filmen Cave inga manliga karaktärer, kvinnan i Cave 

uppträder som den enda figuren men eftersom hon är tudelad blir upplevelsen ändå att det är 

fler än en karaktär i filmen. Under filmens gång blir hennes kropp två viljor då hennes armar 

och ben tvingar kvinnan att lägga sig ned på madrassen mitt i rummet. Filmens titel Cave 

skvallrar om händelsernas scen, alltså en grotta, där detta utspelar sig. Grottans sparsamma 

möblering med toalett, handfat och madrass för tankarna till fängelseceller där fången blivit 

tilldelad de absolut basala möblerna en människa kan behöva. Toaletten och handfatets 

rinnande smuts gör att grottan – trots dess glittrande väggar – känns äcklig, smutsig, 

oinbjudande och övergiven. Grottans interiör bidrar till känslan av obehag som betraktaren 

upplever. Kvinnans ensamhet och det faktum att hon är utlämnad åt sig själv förstärks av hennes 

omgivning. 
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I fig. 6 är hennes arga ansiktsuttryck en konsekvens av att hennes kropp inte lyder henne, 

hennes armar är utsträckta utan att de sträcker sig efter något speciellt, det ter sig bisarrt. Hela 

kvinnans uppenbarelse är bisarr, hennes kroppsliga proportioner är nästan groteskt kvinnliga: 

stor rumpa, överdriven nästan gravidliknande mage och könet som buktar ut från kroppen. Till 

skillnad från den smala (men ändå med kvinnligt kurviga former) kvinnan i Greed liknar 

kvinnan i Cave en karikatyr av en kvinnlig kropp. Kvinnans kropp ser sjuk ut, hennes 

kroppsdelar är tunga, deformerade och sväller över. Hennes hys ljusa ton som hela tiden avbryts 

av argt, rödfärgade partier känns alarmerande. Neads tankar om bilden av den nakna kvinnan 

och representationen av kvinnor i konsthistorien krockar nästan med Doane och Irigarays 

teorier om den kvinnliga maskeraden.61 Kvinnan i Cave har en kropp som är så i enlighet med 

rådande normer för hur en kvinna ska se ut att hon till slut bryter mot dem. Rent estetiskt och 

formmässigt förhåller sig hennes kropp så väl till rådande normer och konventioner för att 

använda Neads begrepp att den till slut spränger gränserna för hur en kvinna ska se ut. Kvinnan 

i Cave blir karikatyren av en kvinnlig kropp som går emot sig själv, som plötsligt börjar utföra 

våldshandlingar på sig själv som för att straffa sig själv.  

I Mulveys teorier om den manliga blicken i film ingår vetskapen om att kvinnor på film 

endast uppträder för att provocera fram handlingar och känslor hos den manlige 

hjälten/huvudpersonen.62 Kvinnans roll är med andra ord exhibitionistisk, hennes funktion är 

att visas upp och bli sedd av den manlige huvudrollen och åskådaren som ser på filmen.63 Det 

är tydligt att kvinnan inte vill lägga sig ned på madrassen och bli utsatt för dessa 

våldshandlingar. Betraktaren kan läsa hennes ansiktsuttryck tydligt i både fig. 6 och fig. 8. 

Under filmens gång är hennes rörelser ryckiga och poserna onaturliga, som åskådare ser man 

att hon inte skulle röra sig så om hon själv fick bestämma. Man måste alltså förstå det som att 

det i henne råder två viljor där hennes armar och ben blir den andre. Vad kan då den andre 

vara? Den exhibitionistiska, händelseprovocerande rollen som kvinnan ska spela blir mer 

luddig i Cave. Det finns ingen annan kropp än hennes egen närvarande som kan provoceras till 

något. Vad som istället sker är att den manliga blicken och de handlingar som den voyeuristiska 

makten tar över kvinnor internaliseras.64 Man kan läsa det som att den andre som tar makt över 

kvinnan är denna internaliserade manliga blick och därmed även vilja och makt. Kvinnan får 

därmed en dubbel identitet där hon är offer och förövare samtidigt. Armarna och benen som 

skiljts från kroppen gör henne oförmögen att streta emot, hon kan inte försvara sig utan blir 

                                                
61 Nead s. 565, om Doane och Irigaray i Rossis artikel i Konst, kön och blick, s. 214ff. 
62 Mulvey, s. 55. 
63 Mulvey, s. 56. 
64 Bygger på Mulveys teorier om den manliga blicken, Mulvey s. 55ff. 
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liggande som ett kolli på den vinröda madrassen. Det våld hennes armar och ben utsätter henne 

för liknar en våldtäkt då de gnider toalettpapper runt hennes kön och smeker henne längs 

kroppen. Som sagt är kvinnan helt hjälplös och i fig. 7 är hon utlämnad åt både betraktaren och 

våldsgörarna: hennes egna armar och ben. Från filmens allra första början har inte kvinnan 

någon makt över sina armar och ben (se fig. 6) som istället gör som de vill med henne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Slutdiskussion 
Uppsatsens syfte är att studera hur utsattheten konstrueras i Djurbergs två filmer och i analysen 

beskrevs ett antal stillbilder ur filmerna Greed och Cave utifrån bildsemiotisk metod. Det har 

hittills framkommit att kvinnorna som figurerar i filmerna kan ses som offer och som 

undergivna de manliga karaktärerna och en internaliserad manlig blick. Vidare har deras 

förmåga att vara subjekt ifrågasatts.  Slutdiskussionen avser diskutera hur utsattheten i 

Djurbergs två filmer konstrueras med stöd i vad analysen avtäckte. 

 

Kvinnliga kroppar och konstruerade roller 
Mary Ann Doanes motståndsstrategi mot den manliga blicken, det vill säga kvinnlighetens 

maskerad, som av Luce Irigaray tolkats som en falsk version av femininitet där kvinnligheten 

går att manipulera är samtidigt räddningen och fängelset för rollen som kvinna.65 På samma 

gång som femininiteten måste förstås som en roll som man därför också måste kunna träda in 

och ut ur, är det en roll med tydliga gränser och normer. Den kvinnliga maskeraden kan således 

förstås som ett spel med väldigt få valbara möjligheter. Kvinnorna i Djurbergs filmer har 

kroppar som inte bryter mot några normer, istället är de skapade helt i enlighet med dem. Deras 

kvinnlighet går inte att ta miste på och vid en första anblick liknar de många kvinnor man 

tidigare stött på i konsthistorien: i statyform, på porträtt, nakna och uppvisade. Katarina 

Wadstein MacLeod tar i sin avhandling Lena Cronqvist: Reflections of Girls upp Hélène Cixous 

som menar att det behövs ett nytt språk för att uttrycka femininitet och nya sätt att beskriva 

kvinnlighet och kvinnor på.66 Wadstein MacLeod skriver att hon anser att Cronqvist lyckats 

göra just detta med sin konst där hennes flickfigurer stirrar tillbaka, utmanar och tänjer på 

normer och gränser för hur flickor och kvinnor representeras i konst.67 Trots Cronqvists 

återanvändande av olika arketyper för kvinnor från konsthistorien som Badande kvinna, Kvinna 

med svan och klassiska porträtt av flickor så gör hon samtidigt något nytt med flickfigurerna.68 

Frågan huruvida Djurberg gör något liknande uppenbarar sig. Djurbergs representation av 

kvinnan i filmen Cave är en grotesk version av femininitet och kvinnlig form. Hennes kropp är 

oproportionerlig, hennes kroppsdelar ser inte ut att vara en del av henne utan ser ut att hänga 

                                                
65 Rossi, Leena-Maija, ”Att re-turnera blicken”. I Lindberg, Anna Lena (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser 
från renässans till postmodernism, Norstedt, Stockholm, 1995. s. 214ff. 
66 Wadstein MacLeod, s. 179ff. 
67 Wadstein MacLeod, s. 181. 
68 Wadstein MacLeods avhandling behandlar detta ämne och kommer fram till dessa punkter främst i följande kapitel 
“Young Bathers” s. 27, “Ambiguous Bodies” s. 55, “Fictitious Realities and Narrative Structures” s. 85 och “Angry Girls and 
Violent Games” s. 147. 
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från hennes kropp som övermogen frukt och närsomhelst kunna trilla av. Konturerna av hennes 

bröst, mage och nedre delen av magen och könet buktar ut och in som toppar och dalar (se fig. 

6). Är hennes kropp en manifestation av kvinnlighetens maskerad? Ett spel med det manliga 

begäret där det manliga subjektets fantasier om den kvinnliga kroppen dragits till sin spets och 

där kvinnans anpassning till reglerna, till normerna istället straffar henne? Hennes likhet med 

den amerikanska dokusåpastjärnan Kim Kardashian, om än så en sjuk och deformerad version 

av Kardashian, förstärker denna upplevelse. Karin Johannissons tes om en sjukestetik från 

boken Den sårade divan och hur kroppen kan iscensättas antingen i en normgivande estetik där 

kvinnan är underlägsen och passiv, eller i en rebellisk estetik som alltså måste förstås som något 

annat kan i någon mån förklara representationen av kvinnan i Cave.69 Kvinnan i Cave 

representerar både en normgivande, passiv estetik i enlighet med normer, men samtidigt är 

hennes kropp så extrem att hon närmast liknar en fetisch för kvinnlighet. Detta gör att hon 

passerar gränserna för kvinnliga roller och därmed blir bilden för en rebellisk estetik, detta 

andra och kanske även sjuka.  

Kvinnligheten som kvinnan i Greed representerar kan i större utsträckning ses som en 

roll konstruerad efter en manlig blick som inte utmanar på samma sätt som kvinnan i Cave. Den 

estetik som kvinnan i Greed representerar är uppenbart passiv och underlägsen, hon kan inte 

sägas anamma samma dubbelhet som kvinnan i Cave. Hon har inte både en utmanande, sjuk 

estetik och en normgivande utan är i mångt och mycket en passiv ikon.70 Leena-Maija Rossi 

diskuterar Laura Mulveys text Visuell lust och narrativ film i sin text ”Att re-turnera blicken” 

och skriver att kvinnor i Hollywoodfilmer uppträder som passiva ikoner, med andra ord att de 

endast är föremål för manliga rollfigurers och manliga åskådares begär.71 Denna tes gör det 

möjligt att läsa den kvinnlighet som tecknas i Greed som en förhållandevis lätthanterlig 

kvinnlighet. Den är inte dubbel utan snarare enkelspårig där rollerna för offer och förövare är 

tydliga. Den känsla av äckel och obehag som uppstår när man som betraktare ser kvinnan i 

Cave uteblir vid synen av kvinnan i Greed. Är det denna dragning åt det sjuka som är uppenbar 

i Cave som är skälet till detta? Hotet och våldet mot den egna kroppen som uppträder nästan 

som en separat karaktär i Cave blir en påminnelse om kvinnlighetens maskerad och 

konstruktionen av den kvinnliga rollen. Den dubbla identiteten som är svår att nagla fast, svår 

att förstå: svår att begära.  

                                                
69 Johannisson, s. 78. 
70 Rossi, s. 212. 
71 Rossi, s. 212. 
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Irigaray skriver i boken This Sex Which is Not One att kvinnan i den kvinnliga 

maskeraden förlorar sig själv genom att spela på sin femininitet för att bli mer attraktiv och 

begärlig på (till exempel) den sexuella marknaden.72 Vidare skriver Irigaray att maskeraden 

kräver en insats, en ansträngning från kvinnan som hon inte blir kompenserad för.73 Såvida hon  

inte – som Irigaray formulerar det – finner glädje i att bli vald som ett objekt för lust, åtrå och 

konsumtion av ett manlig subjekt.74 Med andra ord: den kvinnliga maskeraden blir för Irigaray 

ett spel med den egna identitetens förmåga att vara ett subjekt som insats och det enda spelet 

går ut på är att fortsätta befinna sig på marknaden, att fortsätta vara begärlig. Men bara genom 

att spela detta spel förlorar kvinnan förmågan att vara ett subjekt.  

Djurbergs representation av kvinnan i Cave har hittills i uppsatsen beskrivits som en sjuk, 

deformerad och överdriven version av kvinnlighet där kvinnan i filmen delas upp i två viljor, 

två identiteter: en förövare och ett offer. Har denna kvinna förlorat förmågan att vara ett 

subjekt? Eller spränger hon de gränser som Irigaray diskuterar för vad en kvinna har möjlighet 

att göra och att vara? Kvinnan i Cave är både offer och förövare, både ett subjekt som utsätter 

ett objekt för något och objektet som blir utsatt för denna handling. Till utseendet är hon mycket 

feminin, men är samtidigt något annat, något sjukt och omänskligt, därmed också okvinnligt. 

Wadstein MacLeod skriver som tidigare nämnt att hon tror att Lena Cronqvist med sina 

målningar lyckats hitta det nya språk, det nya uttryckssättet för kvinnlighet och femininitet som 

Hélène Cixous eftersöker.75 Är det möjligt att utifrån läsningen av Irigaray påstå att Djurberg 

gör detsamma med kvinnan i Cave? Kan man se kvinnan i Cave som en kvinnlig karaktär som 

går utanför och överskrider normer för kvinnligt agerande? Detta trots att hon erfar våld mot 

kroppen som till stor del liknar en våldtäkt och därmed gör henne underlägsen? 

 

Blick och utsatthet 
Blicken som ett objektiverande vapen uppträder i filmen Greed i form av de tre prästerna, tre 

äldre män som i fig. 5 omgärdar den unga nakna kvinnan. Hennes ensamhet och underlägsenhet 

gör henne lätt att se på. Det motstånd som den dubbla identiteten och den internaliserade blicken 

och våldet består av i Cave är inte närvarande i Greed. Kanske kan man se det så att kvinnorna 

i de två filmerna representerar olika ytterligheter av kvinnlig estetik och kvinnlig iscensättning: 

en estetik som är möjlig att begära och en som är omöjlig att begära. Laura Mulveys tes om att 

                                                
72 Irigaray, Luce, This sex which is not one, Cornell Univ. Press, Ithaca, N.Y., 1985, s. 84. 
73 Irigaray, s. 84. 
74 Irigaray, s. 84. 
75 Wadstein MacLeod, s. 179ff. 
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en åskådare automatiskt försätter sig själv i positionen av den manlige skådespelaren kan inte 

appliceras i Cave eftersom denna identifikation kräver ett manligt subjekt.76 Mulvey kallar detta 

manliga subjekt som en manlig åskådare relaterar till för ett ”idealjag” och är en del av en 

identifikationsprocess.77 I Cave existerar inget manlig subjekt inom diegesen som en manlig 

åskådare kan identifiera sig med och identifikationsprocessen i sin striktaste form blir därmed 

omöjlig. Man kan med andra ord inte se genom ett andra manligt öga, ett ”surrogat på duken”, 

på samma sätt som i Greed och därmed försvåras möjligheten att äga kvinnan i Cave och i 

förlängningen även åtrå henne.78  

Kvinnlighetens maskerad som enligt Doane är en motståndsstrategi och därmed måste 

förstås som en utväg innebär på samma gång att gå rakt in i en fälla. Att kvinnorollen och 

representationen av kvinnan går att försätta i en ständig förändring förändrar inte det faktum att 

det ändå kretsar kring ett manligt begär. I mitten av karusellen står tecknet Man och mannens 

voyeuristiska och bedömande blick och utifrån denna konstrueras sedan tecknet Kvinna. Hur 

hon ser ut och hur hon agerar kan alltså ske i enlighet eller i opposition mot tecknet Man och 

hans vilja, men det förändrar ändå inte vem som håller i taktpinnen. Om kvinnans existens är i 

opposition mot den manliga blicken går hon inte att begära, hon förlorar egenskapen ”att vara 

betraktad” och förlorar därmed sitt syfte. Är det detta som sker i Djurbergs filmer? Är det en 

fallen kvinna åskådaren möter i Cave? En kvinnofigur som är så långt insnärjd och i enlighet 

med ett skönhetsideal och vad den manliga blicken begär att hon blir grotesk. Vad kvinnorna i 

Cave och Greed har gemensamt är att ingen av dem besitter egenskapen ”att ha blicken”. De är 

båda utelämnade åt sitt öde: manliga präster eller sin egna förrädiska kropp. 

Vad kan då kvinnligheten i dessa filmer sägas vara tecken för? För manligt begär? Eller 

för en föränderlig roll som man kan gå in och ut ur? Att använda kvinnlighetens maskerad som 

ett vapen mot en begärande manlig blick kräver förmåga att bestämma över sin egen identitet. 

Har kvinnorna i dessa filmer makten att göra detta? Eller är de maktlösa, handfallna inför sina 

förövare? Är deras underlägsna uppträdande i filmerna ett symptom på en kvinnlighet i kris där 

den manliga blickens makt internaliserats? För trots att kvinnan i Cave representerar en grotesk 

kvinnlighet och en dubbel estetik utmanar hon inte, hon har inte blicken. Inte heller kvinnan i 

Greed har blicken, istället besitter hon egenskapen att bli betraktad. Huruvida kvinnan i Cave 

besitter denna egenskap eller inte är svårare att avgöra eftersom hon både är passiv och rebellisk 

men hon befinner sig närmre denna egenskap än ”att ha blicken”.  

                                                
76 Mulvey, s. 57. 
77 Mulvey, s. 57. 
78 Mulvey, s. 57. 
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Vidare konstrueras utsattheten inte endast i blickens makt över kvinnorna utan även i den 

rena estetiken för filmen: kvinnorna i Greed och Cave är båda nakna och i Greed står kvinnans 

nakenhet i stark kontrast till prästernas påkläddhet. Även männens uppenbara ålderdom jämfört 

med kvinnans ungdom förstärker känslan av utsatthet och ensamhet. Deras utsatthet kan därmed 

sägas konstrueras i händelseförloppet och diegesen där de blir underlägsna och passiva inför 

andras viljor samt i hur deras kroppar är återgivna som kvinnliga och möjliga att se på och 

begära, kvinnan i Cave så till den milda grad att hon liknar en fetisch för tecknet Kvinna. 

Kvinnorna i Greed och Cave förvandlas till tecken inte bara för Kvinna utan för vad detta tecken 

i förlängningen innebär. Irigaray skriver att den kvinnliga maskeraden innebär en falsk version 

av femininitet sprungen ur kvinnans insikt om att mannen vill att hon ska vara ”hans andra”.79 

Detta kan man påstå att kvinnorna i Greed och Cave förkroppsligar. Tecknet Kvinna, det som 

representerar Mannens andra, blir tecknet för något som är möjligt att åtrå. Huruvida den är just 

falsk – eller snarare konstruerad och påhittad, möjlig att manipulera av kvinnan själv – blir i 

sammanhanget oviktigt eftersom makten att avgöra vem som innehar ett sexuellt kapital och 

kan begäras fortfarande ligger i den manliga blicken. De kvinnliga karaktärerna i Greed och 

Cave blir därmed tecken för Manligt begär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79 Rossi, s. 216. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen syftar till att studera hur utsattheten konstrueras i konstnären Nathalie Djurbergs två 

filmer Greed och Cave. Studiematerialet i uppsatsen består av stillbilder från filmerna, fem från 

Greed och tre från Cave. Frågeställningarna som används i uppsatsen är följande: vad visas i 

stillbilderna ur filmerna? Hur är kvinnorna representerade? Samt hur fungerar kvinnorna och 

deras kroppar som tecken? 

Materialet i uppsatsen består som sagt av stillbilder från två av Djurbergs filmer som båda 

var del av Moderna museets utställning sommaren 2018 med Djurberg och hennes 

konstnärskollega Hans Berg med namn ”En resa genom träsk och förvirring med små glimtar 

av luft”. Hans Berg tonsätter Djurbergs verk men eftersom jag i arbetet med uppsatsen inte fått 

tillgång till filmerna och musiken kan denna ej kommenteras eller tas upp i denna uppsats. 

Stillbilderna har jag inte valt själv utan fått dem skickade till mig via mail.  

I forskningsöversikten diskuteras källor och tidigare forskning inom feministiskt 

tänkande inom främst fälten filmvetenskap och konstvetenskap. I korthet tas Laura Mulveys 

text Visuell lust och narrativ film från 1975 upp, men även antologier som till exempel Anna 

Lena Lindbergs Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från renässans till 

postmodernism där flera tongivande textförfattare publicerats. Ur Lindbergs antologi använder 

jag mig främst av Leena-Maija Rossis text ”Att re-turnera blicken”. Även Yvonne Eriksson och 

Anette Göthlunds bok Möten med bilder är viktig för uppsatsen, liksom Karin Johannissons 

bok Den sårade divan och Katarina Wadstein MacLeods avhandling Lena Cronqvist: 

Reflections of Girls. De texter som uppsatsen bygger på behandlar inte temat utsatthet och jag 

hoppas därför att denna uppsats kan bidra med kunskap om hur utsatthet konstrueras. Vidare 

finns det sedan tidigare inte någon som behandlar Djurbergs konst vetenskapligt och även detta 

vill jag bidra med genom att analysera Djurbergs konst ur ett konstvetenskapligt perspektiv.  

Teorin som appliceras i uppsatsen är en feministisk teori grundad på tankar inom 

filmvetenskap och konstvetenskap och metoden som används är Barthes bildsemiotiska metod 

där stillbilderna analyserats först på en denotativ nivå och därefter på en konnotativ nivå.  

I analysen beskrivs stillbilderna i tur och ordning först på en denotativ nivå där karaktärers 

yttre och rörelser fastställs. Den denotativa nivån syftar endast till att beskriva stillbilderna 

däremot tar den konnotativa nivån upp möjliga läsningar av stillbilderna och i detta steg 

appliceras även teorin.  

I avsnittet ”Kvinnliga kroppar och konstruerade roller” diskuteras Djurbergs 

representation av kvinnornas kroppar i förhållande till teorin och främst Doane och Irigarays 
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tankegångar om den kvinnliga maskeraden och kvinnans möjlighet att manipulera sig själv. 

Kvinnornas kroppar diskuteras även i relation till normer och konventioner med utgångspunkt 

från Neads begrepp.  

I avsnittet ”Blick och utsatthet” diskuteras kvinnornas kroppar i förhållande till Laura 

Mulveys teori om den manliga blicken och dess makt över kvinnliga karaktärer och hur den 

omformar kvinnor till objekt. I detta avsnitt ges även ett möjligt svar på hur deras utsatthet 

konstrueras, närmare bestämt genom det faktum att man kan läsa kvinnornas kroppar som 

tecken för manligt begär på grund av deras anpassning till normer för Mannens sexuellt laddade 

blick.  

Sammanfattningsvis ger uppsatsen en bild av hur utsattheten i Djurbergs filmer 

konstrueras genom att ställa hur kvinnorna representeras i relation till teorier om hur kvinnor 

bör vara enligt en manligt kodad begärande blick. Svaret på frågan hur deras utsatthet 

konstrueras föreslår jag är genom deras kroppar: hur de ser ut och hur de tillåts visas upp för 

betraktarens blick. Kort sagt kan de Kvinnliga kropparna därmed läsas som tecken för Manligt 

begär. 
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Bildförteckning  
Fig. 1–5 stillbilder ur Greed: 
Nathalie Djurberg & Hans Berg  

Greed, 2009  

Stop motion-animation, video, musik  

10:45 min  

© Nathalie Djurberg & Hans Berg/Bildupphovsrätt 2018 

 

Fig. 6–8 stillbilder ur Cave: 
Nathalie Djurberg & Hans Berg 

Cave, 2009 

Stop motion-animation, video, musik 

06:39 min 

© Nathalie Djurberg & Hans Berg/Bildupphovsrätt 2018 
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Bildbilagor 
Greed 

Fig. 1 

 



 33 

Fig. 2 

Fig. 3 
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Fig. 4 
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Fig. 5 
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Cave 

Fig. 6 
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Fig. 7 
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Fig. 8 

 

 

 

 


