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”Det finns ett internationellt medborgarskap som medför 

rättigheter, förpliktelser och som förbinder till uppror mot allt missbruk av 

makt, vem som än utövar den och vem som än är dess offer. När allt 

kommer omkring är vi alla styrda/– -/ Individernas vilja måste få en plats i 

den verklighet som regeringarna har velat behålla som sitt monopol, ett 

monopol som man måste ta ifrån dem bit för bit varje dag” – Michel 

Foucault 1. 

 

Samhället och dess maktstruktur utgör navet i den ”sociala kropp” vars 

normaliseringsprocesser med lagar, kontroll och överförmyndande  – 

pulserar likt näring för överlevnad genom befolkningen. Ett gigantiskt, 

finslipat maskineri som producerar ”fogliga kroppar” vars levnadsvillkor 

här sätts och påverkar det kroppsliga livsbetingelserna som fysisk- och 

mental hälsa. 

Michel Foucault 2 som med sin skarpa kritik av samhällets institutioner 

och maktutövning, utvecklade på 70-talet begreppet Biopolitik. »Han 

beskrev den som en styrningskonst som utgjordes av en folkreglerad 

biomakt, en makt över kroppar, liv och död. Biopolitiken verkar över både 

individen och administrerar samhällets befolkning, en politisering av 

själva livet. « 
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Brutala intrång, diskret ockupation, manipulativ hjärntvätt – vi 

äger inte makten till vår egen kropp. 

 

Naivt nog har jag gått med tron och hoppet på att min kropp är min egen 

och besluten rörande den är mina att ta. Att alla intrång mot min kropp 

var lika brottsliga som ett intrång av mitt hem. Men den tron är lika naiv 

som tron på den fria viljan. 

Själva idén om att vi skulle foga över dessa kan tyckas självklart till en 

början, men när vi tränger djupare i dem och börjar forska kring vad som 

ligger till grund för våra val och beslut, blir vi varse en komplex struktur 

som ställer individens ”fria” beslut i helt ny dager. 

I själva verket är vi redan inprogrammerade med en massa koder som 

påverkar och styr oss i dessa val.  

Genetiska koder, sociala koder, uppväxt- och ursprungsbetingade koder, 

samhällsstrukturerade koder – alla dessa koder ligger till grund för hur vi 

agerar, gör val och tar beslut. Eftersom dessa är ”inbyggda” i oss, utgör 

de inga direkt medvetna faktorer, men det är viktigt att känna till att det i 

allra högsta grad verkar och finns där. 

 

Alltså blir vår kropp och fria vila, ett resultat av det faktorer och 

samhälliga strukturer vi lever i. 

 

Men varför är det då intressant att ta upp dessa, då det bara synliggör 

den bristfällighet i vår s.k. individuella frihet? 

 

Det är viktigt att visa på att det här inte handlar om determinism, att allt 

skulle vara förutbestämt och att vi i varje ny situation inte kunnat handla 

på något annat sätt.  
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Utan att vi har möjlighet att utöva viss frihet i olika grad. Men detta 

förutsätter kunskap om just dessa faktorer och koder som ligger till 

grund. De är först när vi blir varse dessa och i diskurs och ifrågasättning 

agerar utifrån dem, som denna grad av frihet kan utverkas. 

 

Jag vill här dra en parallell till Derridas 3 ”dekonstruktion av metafysiken” 

ett ifrågasättande av de grundantaganden i västerländskt vetenskapligt 

tänkande, där vi måste frigöra oss från föreställningen om en yttersta 

princip med vars hjälp vi kan nå kunskap om verkligheten. D v s här blir 

dekonstruktionen nyckeln i mitt resonemang, då den enligt Derridas 

argumenterar för att det råder instabilitet, mångtydigheter och 

osäkerhetsmoment som måste förstås i en relation. Ett ständigt 

ifrågasättande av rådande system. 

 

 

Hur ser då denna samhällets maktstruktur ut, som fjättrat fast våra 

kroppar kring normer, lagar, institutioner och disciplinering? 

 

Är det möjligt i 2000-talets ”Storebrors mentalitet” peka på bärare av 

rollen som offer och förövare? 
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”Konstnären bör vara en riddare i rustning, ivrigt engagerad i 

det symboliska sökandet efter den Heliga Graal, en korsfarare i ständig 

strid med bourgeoisien” 4. 

 

Livet – den levda kroppen är vår allas heliga graal, för vad kan vara 

dyrbarare oss än det som förenar oss och som är själva förutsättningen 

för ALLT? 

Vi är konstnärerna bakom detta mästerverk och beskyddare av den 

heliga graal, mot hotande maktmissbruk, diskriminering, vanvård och 

överstyre.  

 

Kandinsky talade om att en ny andlig värld skulle födas i det nya seklet 

och med den ett öppnande av sinnet och en övergång till en ickemateriell 

andlig fullkomlighet. 

Skapandet genomgår fysiska transformationer mot det föremålslösa och 

blir en förmedlare av ett inre sinne, en slags portal till en inre sinnlighet. 

Genom fysisk påverkan nå en inre medvetenhet. En upplösning och 

bildlig härdsmälta av kropp och själ till ett medvetande. 

 

 

Ett nytt sekelskifte, ett millenniumskifte har passerat och i 

2000-talets samhälle verkar denna ”inre sinnliga och andliga värld” som 

taget ur sagorna eller myter ur en svunnen tid. 

 

 

Vi lever i ett starkt dualistiskt samhälle, där å ena sidan den rådande 

makt- och samhällsstrukturen håller ett fast grep om våra kroppar och 

där vi fogligt ska disciplineras och anpassas till regler, lagar och normer. 
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Å andra sidan den moderna människans skapande och strävan efter 

individualitet, ett identitetssökande av Jaget och av ett Jag 

förverkligande. 

 

Men detta identitetssökande- och förverkligande av Jaget sker 

fortfarande inom ramarna för samhällsstrukturen.  

Samhället är ingen autonom struktur i vilken vi tvingas leva under, utan 

samhället definieras av oss (ett kollektiv av individer) och vi i vår tur 

definieras av samhället. 

En samhällig konsensus för rättigheter, skyldigheter, arbete och 

fördelning skapas för dess överlevnad, sedan ges individerna en 

identitet, plats och funktion utifrån den. 

 

Den moderna människan stöter här på ett problem när det gäller denna 

rolltilldelning, då det moderna samhället saknar dessa givna roller för 

dess individer. Den snabbt ökade befolkningen, industrialisering, 

rationalisering, byråkratisering och kapitalisering har skapat grupperingar 

av individer i samhället. Dessa institutioner utgör en funktion, tillhörighet 

och en identitet, men det handlar inte bara om en identitet inom 

institutionen utan den blir även identiteten utåt i samhället. 

Men lika snabbt som vi blivit invigda och accepterade av en institution 

och tillhörighet kan vi abrupt ”effektiviseras” och ”rationaliseras” ut och 

förlorar därmed förankring och plats i samhället. 

 

I det moderna samhället är vi alla utbytbara byggstenar som under 

ständig övervakning och granskning synas under lupp efter brister, 

sprickor och tillkortakommanden. Avvikelser från de konstruerade 

normerna blir till ett hot mot den kollektiva strukturen, som känner rädsla 
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inför det faktum att dessa inte kan kontrolleras och inte kommer falla i 

linje för det socialt givna och formade. 

Det utgör ett hot mot institutionerna och den centrala maktsyntes som 

sätter och kontrollerar de regler och normer som utgör den samhälliga 

basen vilken vi alla måste förhålla och rätta oss till. 

Avvikelser och överträdelser beivras och till samhällets förfogande står 

åtskilliga tvångs- och kontrollmedel till hands för straff och disciplinering.  

 

Men denna reglering och kontroll över avvikelser genomsyrar hela 

samhället, från familjeuppfostran till lagtexten. I upprätthållande av 

ordning, verkar flera system i samhällskontrollen, som fysisk 

begränsning, ekonomisk, politisk och juridisk kontroll, förlöjligande, förtal 

och moral, seder, ritualer och etikett och i yrkes- och familjesystem. På 

så sätt inkluderar och exkluderar varje samhälle de kroppar som behövs 

och är en tillgång samt definierar ut de som inte passar in och inte håller 

måttet. 

Samhället definierar en roll, en identitet i en given institution eller 

situation och sätter dess villkor för vara och verkan. Dessa 

konstruktioner blir förutsättningar för vår överlevnad och vi måste sådels 

anpassa och forma oss för varje ny situation och miljö. Våra kroppar 

genomgår en ständig transformation i anpassning, likt soldater utrustade 

för diverse olika uppdrag.  

 

Så hur individuella, egna och originella kan vi bli i de sociala fakta, när vi 

alla fiskar ur samma unkna damm av givna strukturer och koder? 

Hur går man förbi, tänjer och bryter upp dessa gränser? 

Är vi sedan beredda och utrustade för dess konsekvenser? 
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För att lättare förstå samverkan mellan kropp och samhälle, är det viktigt 

att se på vardagslivet och hur vi tar med oss samhällsstrukturen in 

genom ytterdörren. Hemmets regler och villkor speglar samhället och 

förändras i takt med det. Dessa ligger sedan som grund i uppfostran, 

tanke och handlig.  

Det som kan vara farligt och som bifogar viss oro, är utnyttjandet av 

detta faktum hos institutionerna i sin maktutövning. Hemmet utgör 

trygghet, acceptans och är en fredad zon, men i takt med de enorma in- 

och utströmningar 2000-talet medfört, blir hemmet ett sårbart villebråd i 

den vildsinta jakten på kapital och makt.  

Taktiken och tillvägagångssätten är oändliga, men bygger ofta på 

kunskap (eller snarare på okunskap hos individen), rädsla eller hot och 

sker både öppet och direkt eller förklädd, som en varg i fårakläder. 

 

Myter och mytbildning blir här ett medel för ideologier och institutioner att 

legitimera och vidmakthålla den rådande samhällsordningen. Barthes 5 

menar att myter kan vi finna överallt: i modet, filmen, leksaker och 

tvättmedelsreklamen. Myten är ett meddelande eller ett budskap som 

byggs upp av ett system för hur vi ska läsa och tolka den. Mytens uppgift 

är inte att ljuga, utan att förvränga och skapa en naturlighet, en 

självklarhet som friktionsfritt accepteras och tas emot. Genom att 

framhålla något som om det vore ett faktum, menar Barthes att detta 

något neutraliseras och blir en ”naturlig” bild av verkligheten. På detta 

sätt kan man vidhålla könsroller, klasstillhörigheter och etniciteter. 

 

Även vetenskapen och tillämpningen av vetenskapliga fakta kan på detta 

sätt bli till en sanning och naturlig del av vardagslivet. Alla vet vi att  
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C-vitaminer är nyttigt och håller oss friska, men jag tror få kan förklara 

hur de fungerar i kroppen och vilka beståndsdelar som gör dem så 

effektiva. Vi behöver inte det vetenskapliga fakta kring varför och hur för 

att kunna ta den som naturlig och tilldela den en plats i vardagslivet.  

Men vardagslivet måste förstås som en överföring från generation till 

generation och desto längre från skapandet av ”vardagslivskunskaper” vi 

kommer, desto mer avlägsen blir vi dess kunskapskälla.  

 

Dagen IT och ”sociala medier” samhälle strävar och går mot ett mer och 

mer öppet samhälle, där tillgänglighet, tillgång och insyn görs till ett 

faktum. Öppenhet signalerar för de flesta någonting positivt och bra, men 

det finns alltid två sidor av myntet och öppenhet är inte detsamma som 

ärlighet. 

Att ges tillgång och insyn i myndigheter och institutioner skulle kunna 

skapa tillit och förtroende för dessa, vilket i sin tur kan bidra till individens 

samarbetsvilja att foga sig och inordnas i system av register.  

Även öppenhet är en faktor i maktutövning.  

I samma ögonblick vi öppnar upp något och gör det tillgängligt för en 

allmänhet, gör vi det till ett föremål för granskning och kontroll. I sitt 

arbete Sexualitetens historia, tar Foucault upp den moderna människans 

öppenhet och frihet i att tala om sex, vilket ökar kunskapen och 

offentliggör sexualiteten, samt lämnar ut den för övervakning och 

kontroll. Genom att ta sexualiteten ur det privata och in i det offentliga, 

ökar vi samhällets möjligheter att kontrollera själva livet. Utvecklande av 

tekniker i syfte att reglera befolkningstillväxten eller till att förbättra 

folkhälsan. Detta teknologiska övertagande av kontrollen över livet, 

benämner Foucault som biopolitik och biomakt. 
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Kunskap och öppenhet skapar här å ena sidan möjligheter att förbättra 

hälsan hos individer, vaccinera, bota sjukdomar och ge råd om 

hälsosammare livsstil. Å andra sidan kan detta bidra till segregering, 

indelning av individer och möjlighet för utnyttjande av uppgifter i 

tecknande av försäkring. 

Dilemmat ligger alltså i hur långt kan vi driva detta offentligande och hur 

långt ska den privata kroppen få stå tillbaka för den samhälliga. 

Vi disciplineras under ständig övervakning, i hemmet, i skolan, på jobbet, 

i tunnelbanan, i kön till bankomaten och i hissen till garaget. Övervakad 

av kameror och detektorer, butikspersonal, väktarna i spärren och tant 

Vera på våning 2.  

Överallt – hela tiden – vet inte var – vet bara att – ur vilken vinkel – är 

den i bruk – blotta tanken gör att vi även övervakar oss själva. Hoten blir 

tillräckligt och vi oskadliggörs. 

 

Övervakning för vår allas säkerhet blir till vår egen osäkerhet. 

 

 

”Carina Rydberg är åtta år, kanske nio. 

Hon sitter i en tunnelbanevagn med sin 

dagbok när en kvinna stiger på och 

sätter sig mitt emot henne. Den åtta 

eller nioåriga Carina hatar kvinnan, 

hon vet inte varför, och känslorna 

verkar vara ömsesidiga. Hon plockar 

fram sin dagbok och börjar skriva: 

”Efter varje mening, tittar jag upp på 

kvinnan, ser henne i ögonen. Hon 

stirrar till en början tillbaka men ganska 

snart märker jag att hon börjar bli 

nervös; ja hon har förstått att det är 

henne jag skriver om, att jag skriver 

om hur ful hon är, om hur mycket jag 

hatar henne. Efter ett par stationer 

reser hon sig upp och byter plats. Jag 

är nöjd, för att inte säga triumferande: 

det här är makt”.” 6 
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Maktutövning mot kroppen är inget fenomen som förs enbart av 

samhället, staten, institutioner eller diktatorer. 

Vi är alla flitiga utövare av makt även i de vardagligaste av situationer. 

Likt Carina har barn en stor förmåga till maktutövning på sina föräldrar 

och att inte bemöta någon och ignorera denna, är också en form av 

maktutövning.  

 

Offentliggörandet och utfläkandet av kroppar och privatliv i diverse 

sociala medier, kan ses som det mest karakteristiska för 2010-talets 

samhälle. Gränserna för det privata och det offentliga har raserats av ett 

musklick. Vi bloggar om mode, våra barns rödsnoriga nunor fyller upp 

sida efter sida, vi snackar film, laddar ner musik och förlorar skjortan i 

poker.  

Men här i de sociala medierna pågår sida vid sida om virkningstips och 

blöjeksems pastor, det nya samhällets maktutövning. Under uppdiktade 

kroppar och former skapar vi distans till verkligheten och öppnar upp för 

ett radikalare, modigare men även ett mer avtrubbat Jag. Vi kan gömma 

oss bakom denna kropp och handla och agera utan att behöva stå till 

svars för det. Nätmobbning, trakasserier, förtal, utelämnanden och 

kränkningar kantar dessa sociala mediers baksida. Medier som tycks 

växt ur vårt begreppssystem och tagit ett liv för sig själv. 

Konsekvenserna av våra handlingar tar enorma proportioner och vi har 

blivit slavar under dess form. En facebookstatus kan leda till polisförhör 

och utredning om misstänkt falsklarm och bilder tagna i förtroende 

mellan ett par när de har sex, kan i ett uppbrott läggas ut på nätet för en 

hel värld att beskåda. 

Möjligheten att vara offentlig från den privataste av sfärer har lämnat 

våra kroppar outrustade, oförberedda och utan möjlighet till kontroll. 
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”Det är via poesin och konsten vi kan nå bortom de 

begränsningar som skapas av det institutionella ramar inom vilka vi 

verkar och lever våra liv”. – Julia Kristeva 7  

 

 

 

Imponderabilia, Galleria Comunale d’Arte Moderna, Bologna 1977. 

 

Inom konsten möter vi kroppen på olika plan, med vilt skilda 

beröringspunkter. Anders Zorns kurviga kvinnor, varmt gestaltande i den 

svenska naturen – antikens klassiska vita statyer, skickligt 

framskulpterade ur marmor eller Picassos kubistiska bronsskulpturer i 

collagekonstruktion - Aud Charlotte Ho Sook Sindings smycken 

gestaltade det bortsugna fettet som sedan skapar ”nya” kroppsdelar 

(kollektionen Extreme Makover) och Christer Chytraéus självporträtt gjort 

av hud, som tagits från konstnärens egen ”derriere” och odlats i 

laboratorium. 

 

Alla har de arbetat med/mot/kring kroppen och gestaltat dess vara, på 

olika sätt.  
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Vad som också binder dem samman är deras frånvaro när verket är 

slutfört. Dessa konstverk existerar och verkar utanför konstnären, man 

kan till och med gå så långt och hävda att de först börjar få liv, då de 

lämnas ut för betraktelse och tolkning. 

 

 

Body artist – Performanskonstnär Marina AbramoviC 8 är själva essensen 

av närvaro. Hennes kropp utgör både det betecknande och det 

betecknade 7, dvs.  både det medium med vilken hon skapar och själva 

temat i sin konst. Med sin kropp undersöker hon gränserna för dess 

fysiska och mentala potential.  

Scenen, rummet blir det forum i vilken hon sätter förutsättningarna och 

villkoren för konsten och kroppen blir dess förverkligande.  

 

Hon är konsten, hon är konstnären – det är förutsättningar för varandra 

och det definierar varandra. Den ena kan inte stå utan den andra, utan 

existerar i total symbios och närvaro. 

Med en elitidrottares målmedvetenhet, mentala träning och fokusering – 

skapar hon konst på en plats, i en tid med ett mål. 

 

Centralt i hennes konst är också mötet, kontroll och maktförhållanden. 

Mötet med sig själv, sitt inre, det inneboende jaget – men även mötet 

med andra, ett fysiskt möte eller möten av energier. 

 

I verket Imponderabilia (1977) där Marina tillsammans med Ulay 9 står 

nakna mot varandra i huvudingången till Galleria Comunale d’Arte 

Moderna i Bologna, ställs besökarna inför ett val.  
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För att komma in i Museet är de tvungna att passera sidleds genom den 

trånga passagen mellan dem. Varje besökare måste välja vem av dem 

de ska möta. 

Detta möte blir intressant inte bara för att besökarna ställs inför det 

intima av de nakna kropparna, utan för att de ställs inför ett ännu 

intimare val. Nämligen om de ska se personen i ögonen, vars nakna 

kropp de stryker förbi. 

Trots detta utelämnande av kropp förblir således makten hos 

konstnärerna. 

Att överlåta kontrollen är inte det samma som att överge makten. Makten 

är inte bunden till valet utan ställs mot de förutsättningar den omges av. 

 

 
Rhythm 0, solo performance 1974, Studio Morra, Neapel. 

På ett bord ligger 72 objekt vilka kan användas på Marina enligt egen 

önskan. Hon är objektet, en ”Manikin” till publikens förfogande. 
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Vad händer då när vi så direkt och påtagligt äger kontrollen över 

handlingen och agerandet mot en annan kropp?  

Hur förvaltar vi detta förtroende som vi tilldelats? Vad blir dess 

konsekvens och verkan? 

Vetskapen om denna levande kropp till trots, blottar sig det primitiva hos 

människan och det djuriska frameggandet och det kollektiva 

påtryckningarna accelererar till grövre och grövre övergrep. 

  
Rhythm 0, Studio Morra, Neapel 1974. 

 

Marina Abramovics konstnärskap är intressant och viktigt ur både ett 

individ- och samhällsperspektiv. Där ifrågasättande av det normativa och 

relationen till sin omgivning, till andra, till sig själv, till tid och rum skapar 

en närvarande och aktuell konst som vågar blotta sig, vågar möta en 

ogiven utgång och vågar släppa kontrollen. 

 

 

”Everything exists eternally in the same space and time. It is only our 

state of consciousness and our mental and physical abilities that cause 

us to “plug in” or “plug out”.” 
 – Marina Abramovic9 
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Som framgår av mina resonemang i texten, blir kroppen i den 

mening jag använder inte enbart den fysiska kroppen, utan jag ser och 

syftar till kropp som en odelbar förening av fysisk kropp och ande. En 

individ och en identitet som utgör en del av det kollektiva samhället - 

”den värld som vår kropp ger oss tillgång till och som varje förändring av 

medför en förändring av världen”. – Maurice Merlot-Ponty12 

 

”Samhället kontrollerar inte bara våra rörelser utan skapar vår identitet, 

vårt tänkande och våra känslor. Samhällets struktur blir vår egen 

medvetenhets struktur. Samhället slutar inte vid vår hud. Samhället 

tränger in i oss lika väl som den omsluter oss. Vårt samhällsslaveri är 

inte så mycket upprättat med hjälp av erövringar som med hjälp av 

hemligt samförstånd. Ibland krossas vi faktiskt till underkastelse. Men 

oftast snärjs vi av vår egen sociala natur. Vår fångenskaps murar fanns 

innan vi uppträdde på scenen, men de byggs ständigt om av oss själva. 

Vi luras in i fångenskap med vår egen samverkan”. – Peter L. Berger13 

 

Vi är inga dockor vars handlingar bestäms och utförs med hjälp av 

trådar, till skillnad från dessa har vi möjlighet att hejda oss i en rörelse 

och titta upp och ifrågasätta det maskineri med vars hjälp vi tar oss fram. 

Det är i just denna handling vi blir varse vår kropp och kan öppna upp en 

väg mot frihet. 

 

Kunskap om den totala helhet som kropp och samhälle utgör måste få 

en naturlig plats i den sociala kulturen. Att allt har en vara och en verkan 

och dessa är knutna till system av handlingar och interaktioner. Vårt 

samhälles kanske största problem är just den uppdelning vi gör av allt. 

Kategoriserar, delar in i fack, institutionaliserar.  
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Detta skapar gränser och alienation, där vi tvingar fokusera på vårt 

tilldelade område (som vi tvingas slåss med andra områden om för 

medel och kapital), vi slits isär och kämpar fast vi alla strävar mot samma 

mål. Vi tycks vilja bortse från det fakta att vi tillhör ett slutet system, ett 

kretslopp som alltid funnits här och alltid kommer att finnas här. 

Med eller utan vår medverkan. 

 

Rätten till kroppen – betyder att vi måste ta oss den rätten, genom att 

bryta strukturer, våga möta och se oss själv i andra. 

Vara kritiska i vårt handlande, ifrågasätta grunderna och vårda våra egna 

och andras kroppar. 

Lita på att vi är kroppar utrustade med empati, etik och moral och inte gå 

på minor bara för att normen och den samhälliga strukturen säger åt oss 

att göra det. 

 

Vi skapar samhället och samhället skapar oss, alltså bär vi alla på 

makten att skapa förändring. 
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Noter 

1. Michel Foucault läste upp denna deklaration under en presskonferens i 

Genève angående båtflyktingarna från Vietnam 1979 (tryckt i Libération 30 

juni 1984). http://www.krigsmaskinen.se/index.php/Michel_Foucault  

2. Paul-Michel Foucault (1926-1984), fransk filosof och idéhistoriker, främst inom 

psykologi och sociologi. 

3. Jacques Derrida (1930-2004) fransk filosof (poststrukturalist). 

4. Citat av Péladan (ur Peter Cornells ”Den hemliga källan”). 

5. Roland Barthes (1915-1980) fransk författare, litteraturforskare och semiotiker. 

6. Citat ur artikeln ”Vilken satans makt” av Jonas Thente, DNs kulturdel 14/2-

2010. 

7. Julia Kristeva (1941-), filosof, lingvist, psykoanalytiker och feminist från 

Bulgarien. 

8. Marina Abramovic (1946-), performancekonstnär från Belgrad, Serbien. 

9. Citat av Marina Abramovic i ett samtal med sin bror Velmir, ur Marina 

Abramovic – Artis Body, performances 1969-1998. 

10. Uwe Laysiepen, artistnamn Ulay (1943-) tysk konstnär och Marina Abramovics 

partner både i privat- och konstlivet under åren -76-88. 

11. Citat av Marina Abramovic, ur Marina Abramovic - Artist Body, performances 

1969-1998.Milano, Charta 1998. 

12. Maurice Merleau-Ponty (1908-61) fransk filosof med inriktning på fenomelogi. 

13. Citat av Peter L. Berger (1929-) amerikans sociolog och professor i Sociologi 

och luthersk teologi, ur Kultursociologi, studentlitteratur. 

 

Källförteckning 

Marina Abramovic – Artist Body, performance 1969-1998, Milano, Charta 1998 

Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomelogi utg. av Daidalos 1999 

Peter Cornell, Den hemliga källan ur text kompendiet för konsthistoria BA 1 

T. Johansson & F. Miguel, Kultursociologi utg. av studentlitteratur 1996 

DNs Kulturdel 14/2-2010 

Tidningen Studentliv 1/10, notis om förödande Facebookstatus, s.5 

http://www.krigsmaskinen.se/index.php/Michel_Foucault citat av Foucault 

http://sv.wikipedia.org/wiki/30_juni
http://sv.wikipedia.org/wiki/30_juni
http://sv.wikipedia.org/wiki/1984
http://www.krigsmaskinen.se/index.php/Michel_Foucault
http://www.krigsmaskinen.se/index.php/Michel_Foucault
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Övrig litteratur och rekommenderad läsning 

Alice Miller, I begynnelsen var uppfostran 

Tom Sandqvist, Det fula – från antikens skönhet till Paul Mccarthy 

Jan Bengtsson, Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi 

Sixten Ringbom, Det ytliga djupet 

Sven-Olov Wallenstein, Foucault och biopolitiken 

Wassily Kandinsky, Om det andliga i konsten  

Moderna klassiker: Michel Foucault, Vetandets arkeologi 

 

http://iammany.wikispaces.com/Foucault+och+biopolitiken 

http://foucault.info/foucault/interview.html 

http://www.sagepub.net/tcs/ Theory, Culture & Society website, innehåller information 

om tidskrifter och böcker i ämnena: vetenskap, kultur och samhälle samt kropp och 

samhälle. 
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