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Förord 
 

Upplyst efter mörkrets infall av månljus och spotlights står hon där i ett spöklikt sken,  

högrest och nästan omöjlig att slita ögonen ifrån genom bilrutan. 

Många är vi Linköpingsbor och tillfälliga besökare av staden som någon gång 

passerat Hackeforsrondellen och lagt märke till den 5.5 meter höga vita skulpturen av 

en ung, lättklädd kvinna i höga platåskor och hästsvans. När jag såg skulpturen för 

första gången lade jag märke till något mer, kvinnan som utgör motivet har en kropp 

som ser närmast anorektisk ut. Vid det tillfället hade jag svårt att se hur det på något 

sätt skulle kunna vara etiskt korrekt att exponera den här utmärglade kroppen i en 

rondell för allmän beskådning eller hur kommunen kunde gå in och sponsra det. 

Kanske är det för att jag själv periodvis har haft en ansträngd relation till kroppen och 

har insikt i vilket lidande som står bakom en kroppsform som den skulpterade 

kvinnans. Mötet med skulpturen väckte dock andra tankar också, jag blev nyfiken på 

konstnären bakom skulpturen, vilket syfte den är ämnad att fylla och varför den 

placerats just i en rondell. Samtidigt kunde jag inte frångå att undra hur andra 

människor uppfattade skulpturen, om det fanns flera verk av samma konstnär och om 

de i sådana fall hade ett gemensamt formspråk. Det här kom att bli det första mötet 

med Cajsa von Zeipels verk, det första av många.



 

1 
 

 

1. Inledning 
 

”Cajsa von Zeipels skulpturer tänjer på gränserna och får betraktaren i obalans. Figurerna hon 

skapar är provokativt överdimensionerade, de tittar med ihålig blick ned på sin betraktare, en blick 

som är både passiv och aggressiv, men med sken av total kontroll. Som betraktare blir du 

betraktad. Det finns inget behagfullt över von Zeipels skulpturer. Vi konfronteras snarare med våra 

egna fördomar, föreställningar och gränser för vad som anses korrekt att framställa och visa upp i 

konstsammanhang eller på offentliga platser. Hon avbildar snarare en verklighet som många 

blundar för och inte vill komma i kontakt med. Men egentligen är det våra döttrar som avbildas i 

sitt sökande efter sin identitet och betydelse i de sammanhang som de verkar i. Samtidigt synar 

Cajsa von Zeipel flera underliggande lager av samhälleliga normer och strukturer inom genus, 

makt och sexualitet.” 1
 

I vår samtid är debatten kring kroppsideal ständigt aktuell, kanske i högre utsträckning än vad den 

någonsin varit på grund av sociala mediers genomslag och medias stora tillgänglighet för 

allmänheten. Rubriker rörande träning, vikt, mode och kroppsideal slåss om utrymmet på 

löpsedlarna. Tematiken exponeras för samhället både i hemmen (tv, sociala medier, tidningar etc.) 

och i den offentliga miljön (reklampelare, löpsedlar, radio etc.). 

Varför är då temat kroppsideal ständigt aktuellt och hur ser historien kring dess uppkomst ut ur ett 

samhällsperspektiv? 

Alla människor har oavsett vilket kön, etnicitet, kultur, tidsepok eller ålderskategori vi tillhör, 

kroppen som gemensam nämnare även om relationen till den kan se olika ut.  

Kroppsidealen är under ständig förändring, i synnerhet i de kulturer där konsumtionssamhället i 

kombination med modevärlden ständigt strävar efter att behålla intresset hos sina målgrupper eller 

hitta nya. För att bibehålla intresset hos sin publik/ sina kunder tvingas företagen och agenturerna 

till nya, alltmer extrema ideal som väcker provokation då alla kroppar inte passar alla ideal. 

Provokationen har många uttryckssätt och ett av dem är konst, ett av de estetiska medel som har 

brukats under lång tid i människans historia. Konsten är liksom litteratur, musik och sociala medier 

ett sätt att uttrycka och förmedla känslor eller tankar kring olika teman. I den här uppsatsen är det 

temat kroppsideal som får ta plats i periferin och ställas i relation till konsten. Hur speglas 

                                                   
1
 Eskilstuna kommun, Pressrelease vid tillkännagivande av stipendiat till Carl-Axel Valéns stiftelse 2013  



2 
 

samhällets ideal i konsten och vad drivs konstnärerna av att förmedla i samtidskonstens bidrag till 

kroppsdebatten? 

Cajsa Von Zeipel född 1983 är en av de samtida konstnärer som arbetar med och tolkar kroppen 

och idealen utifrån flera perspektiv i sina skulpturala porträtt av främst unga kvinnor men också ett 

fåtal män förekommer bland motiven. Könstillhörighet hos skulpturerna är ibland något vaga då de 

givits någon slags androgyn kroppsform som gränsar mellan kvinnligt och manligt. Skulpturerna 

förses ofta med vad man skulle kunna tänka sig vara anorektiska eller okonventionellt magra 

kroppar, även om det tar någon minut att uppfatta på grund av det i övrigt storskaliga formatet. Von 

Zeipel finns representerad i Linköpings kommun i form av de offentliga skulpturerna Hello, 

Goodbye som är placerad i Hackeforsrondellen och F-ble dimensions variable 
2
som står på Campus 

Valla. Verkens tematik berör den unga, tonårstjejen med modeattribut som platåskor och uppsatt 

hår,  med influenser från von Zeipels fascination för den outgrundliga kroppens anatomi, den 

klassiska skulpturen och viljan att skapa tankar och intryck.  Med dessa element skapar hon en 

provokativ debatt som ifrågasätter nutida samhällsnormer och ideal. Hon berör också dilemmat 

kring vad som kan anses vara korrekt konst att exponera för och i det offentliga rummet.
3
 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 
 

Uppsatsens syfte ligger i att genom diskursanalys redogöra för om det finns kopplingar mellan 

Cajsa Von Zeipels konstnärliga uttryck och hennes bakgrund, det vill säga vilken kontext som 

ligger till grund för valet av motivet människokroppen samt hur hon väljer att avbilda den. Här är 

det intressant att undersöka konstnärens kopplingar till konsthistorisk tradition, kvinnliga 

kroppsideal och synen på konsten i offentligheten. Orsaken kring varför dessa punkter är intressanta 

att analysera grundar sig i att von Zeipel ställt ut i miljöer med historiska skulpturer, hon finns 

också representerad i form av flera offentliga skulpturer. Vidare syftar uppsatsen i att undersöka hur 

hennes verk har mottagits i media och huruvida det finns kopplingar mellan konsten och 

kroppsidealen i vår samtid. Relevant är också att se till hur verken har mottagits av recensenterna, 

de som i sin profession arbetar med att utvärdera verk och utställningar. Anledningen till att 

recensenterna är intressanta är för att de ofta publiceras i tidskrifter och dagspress vilka är medier 

som i sin tur exponeras för en bredare målgrupp, men också för att olika recensenter kan ha fått 

skilda intryck och därmed jämföras. Det här leder vidare in på frågan kring om Von Zeipels verk 

                                                   
2
 http://www.cajsavonzeipel.com/bio.html 

3
 http://www.cajsavonzeipel.com/texts.html 
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skapat någon slags debatt, hur den ser ut och om den stämmer överens med vad hon egentligen ville 

åstadkomma med sitt konstnärliga uttryck.  Den konkreta frågeställningen lyder följande: 

 

 Hur avspeglas von Zeipels biografiska erfarenheter i hennes uttryck och vilken typ av 

samhällskritik återfinns i hennes konst? 

 

 Hur har verken mottagits bland recensenter? 

 

 Hur ser den mediala debatten kring von Zeipels verk ut? Stämmer den överens med 

konstnärens avsikt med verken? 

 

1.2 Disposition 
 

Uppsatsens upplägg börjar med en inledning (1.1- 1.7) där min ingång i ämnet presenteras kort till 

en början följt av en formulering av syftet och frågeställningen. Därefter följer 

litteraturöversikt/tidigare forskning som ger inblick i det material som finns att tillgå i ämnet, metod 

och teoretisk utgångspunkt som förklarar vilken teori som står bakom uppsatsens arbete samt vilken 

metod som ska användas för att nå resultatet och avgränsning. Del 2.1 ger en kort sammanfattande 

bild av den historiska synen på människan i relation till trender, mode och kroppsideal för att sedan 

i del 2.2 övergå till en biografisk översikt över Cajsa von Zeipels konstnärskap och utvecklandet av 

hennes karaktäristiska stildrag. Avsnitt 3.1–3.3 i uppsatsens upplägg är analysdelen som ämnar 

diskutera frågeställningen i tre underrubriker, en per fråga. Del 4.1 är slutdiskussionen vilken är 

utformad som en resultatsammanfattning av analysdelen med inslag av författarens reflektioner.  

 

 

1.3 Litteraturöversikt och Tidigare forskning 
 
 
Man kan skilja mellan två områden av tidigare forskning och litteratur som är intressant för den här 

uppsatsen. Det ena är det som berör specifikt Cajsa von Zeipel och det andra är tidigare uppsatser 

och litteratur som behandlar liknande tematik eller forskning kring kroppen och kvinnan som motiv 

i konsten.  

De litterära källor som finns att tillgå kring von Zeipel är dels den första katalogen över hennes 

konstnärliga arbete: Pro Anatomy/Cajsa Von Zeipel som berör verk från 2007-2015.  
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Katalogen är i utgiven i bokform och har ett experimentellt upplägg i tre delar där Von Zeipel först 

påvisar sin besatthet av den egna kroppen i text och bild. Här undersöker hon sin kropp ur ett 

anatomiskt perspektiv intill varje ben och muskel vilken hon sedan sätter i relation till estetiken och 

det konstnärliga arbete den har fått stå modell för. Vidare fortsätter Andrew Durbin, Chris Ford, 

Stefanie Hessler, Sarah Nicole Prickett, and Lyndsy Welgos tillsammans med Von Zeipel att skriva 

texter om och föra vidare den sociala och kosmetiska diskursen som influerat hennes skulpturer och 

gjort dem aktuella. Von Zeipel berör myten om Narcissus, relaterar till det egna konceptet och för 

diskussionen kring hur hennes verk står i relation till och är blir en reaktion på hur våra kroppar 

idealiseras och presenteras i media. Boken skulle kunna klassificeras som semibiografisk då Chris 

Ford beskriver sin text som en skildring och beskrivning av Von Zeipels liv, vilket också är det som 

boken/katalogen i stort behandlar, även om den i första hand berör Von Zeipels konstnärliga 

arbete.
4
 

Övriga litterära källor består av artiklar, recensioner och intervjuer som i första hand hämtas ur 

mediearkivet
5
, en databas där de mediala publikationer (dagspress, tidskrifter etc.) som härrör till 

Cajsa Von Zeipel finns samlade. Fördelen med databasen är att den tydliggör källorna till materialet 

vilket konkretiserar urvalet och relevansen för uppsatsens syfte. 

Då syftet är att se på hur Von Zeipels verk mottagits av recensenter och huruvida de har skapat 

debatt, är mediala källor av extra stor vikt. Även det faktum att intervjuer med konstnären finns 

publicerade i media gör att databasen också blir relevant för att besvara frågan kring om verken från 

konstnärens sida är menade att markera någon slags kritik mot rådande ideal. 

Den tidigare forskningen kring den biografiska översikten av von Zeipel och hennes verk är 

begränsad då hon är en ung samtida konstnär som fram till sitt genombrott på 2010-talet inte funnits 

omnämnd inom konsten på akademisk nivå. Omfattningen på uppsatsarbetet bygger alltså i hög 

utsträckning på att sammanfatta och analysera det material som samlas in i form av intervjuer, 

mediala källor och litteratur för att få fram ny forskning.  

En komplettering av det här materialet är andra litterära källor och tidigare forskning som berör 

temat kring kroppen som motivbild och den mediala diskussionen om kroppsrelaterade normer och 

ideal. Bland dessa finner vi boken Den nya kultursociologin av Håkon Larsen används på grund av 

den relevanta appliceringen av det klassisk kultursociologiska begreppets teoretiska innebörd på 

moderna samtidsfenomen. I boken behandlar författaren bland annat kulturella och sociala 

förväntningar på kroppsideal och normer samt hur det påverkar människor, främst ungdomar.
6
 

                                                   
4
 http://www.cajsavonzeipel.com/proanatomy.html 

5
 Mediearkivet, databas sökord, ”Cajsa von Zeipel”  

6 Håkon Larsen. Den nya kultursociologin: kultur som perspektiv och forskningsobjekt, Lund: Studentlitteratur, 2014 
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Angående tidigare forskning som kan relateras till uppsatsämnet finns det också en intressant 

avhandling från sociologiska institutet vid Lunds universitet skriven av Helena Sandberg 
7
vars 

huvudsakliga tema berör analysen av vikt och fetma i media men som har en rubrik som heter just 

”kroppen i medierna”. Forskningsperspektivet ger här en viktig aspekt i arbetet med att skaffa 

djupare förståelse för innebörden i recensioner och medial uppståndelse kring de verk av Von 

Zeipel som uppsatsen berör. 

Debra Ferredays Online belongings: fantasy, affect and web communities ger en relevant och för 

uppsatsen intressant och vetenskaplig ingång och förklaring av begreppet Pro-Ana, en subkultur 

som haft stor betydelse för Cajsa von Zeipels konstnärliga uttryck.
8
  

I uppsatsen Den nakna kvinnokroppen - En fenomenologisk-hermeneutisk undersökning av Per 

Hasselbergs skulpturer redogör författaren Jenny Ho för hur den kvinnliga kroppen har gestaltats 

historiskt sett i skulpturkonsten. Hon förklarar också genom jämförelse mellan avbildning av 

manliga och kvinnliga kroppar fenomenet ”den manliga blicken”.
9
 

Nationalmuseum har publicerat en sammanfattande lärarhandledning som tar upp tematiken kring 

kroppsideal i media och konst. I denna lärarhandledning finns en historisk översikt över kroppen 

som ett uttrycksmedel, ett kulturellt medium för att markera social status, makt, grupptillhörighet 

och klass. Det här materialet är framtaget för att lära ut det vetenskapliga perspektivet men också 

för att ge verktyg till analys kring temat.  

1.4 Metod 
 

 

Metoden kommer att bli en stegvis utförd process där vi först redogör för hur von Zeipels 

utbildning, konstnärliga utveckling och liv har sett ut fram tills idag för att sedan analysera 

skulpturerna utifrån detta, jämföra dem med varandra och sammanställa hur de uppfattas av 

betraktarna. Motivet till metodvalet grundar sig i att uppsatsens syfte dels bygger på att delge 

läsaren vilken betydelse von Zeipels upplevelser har haft för utvecklingen av hennes formspråk och 

hur kopplingarna mellan dessa ser ut. Den syftar också i att beskriva vilken funktion hennes verk 

har i den kontext de fluorerar i, det vill säga hur de mottagits genom recensioner, vilken avsikt 

konstnären har med verken och huruvida det finns någon slags medial debatt kring dem. För att 

uppnå önskat resultat krävs det ett kvantitativt urval av material som komparativt analyseras för att 

                                                   
7
 Helena Sndberg, Medier & Fetma – en analys av vikt. Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds 

universitet 2004. 
8 Debra Ferreday. Online belongings: fantasy, affect and web communities. Oxford: Peter Lang 2009 
9 Jenny Ho, Den nakna kvinnokroppen En fenomenologisk-hermeneutisk undersökning av Per Hasselbergs skulpturer. 

Högskolan på Gotland 2012 
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återspegla skillnader och likheter mellan konstnären och publiken men också mellan olika 

recensenter eller debattörer. 

Första steget är att samla in material i form av artiklar ur databaser och tidskrifter, tidigare 

intervjuer och medial aktivitet samt söka en större kvantitet av litterära källor, både 

självbiografiska, biografiska och mer vetenskapliga. Utöver det skriftliga materialet har jag 

personligen intervjuat von Zeipel per telefon för att utveckla ett vidare perspektiv över hennes 

egentliga avsikt med sina verk samt jämföra dessa med de åsikter som florerar i mediedebatten.  

Bildmaterialet kommer att samlas in genom fotografering av de offentliga verk som finns 

tillgängliga i Linköping och sättas i relation till empirins olika delar där det blir aktuellt. 

Något som blir viktig i metoden är analysen av verken i förhållande till betraktarna och hur dialogen 

dem emellan har sett ut samt vilken diskussion det skapat kring konstnären och hennes arbete. 

Empirin utgörs av min tolkning av det material jag samlat in, valt ut och sammanställt och mer 

personliga reflektioner och slutsatser görs i de mer subjektiva delarna av uppsatsen, främst i 

slutdiskussionen och analysdelen. 

 

  1.5 Teoretisk utgångspunkt 

 
Den teoretiska utgångspunkten utgår ifrån en diskursanalys kring normkritik samt forskning om 

ungdomskultur och subkultur i relation till sociologi baserat på sociologen Mike Brakes bok   

Comparative Youth Culture : Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in America 

Britain and Canada. Brake tar upp de sociala förutsättningarna kring ungdoms- och subkulturernas 

uppkomst i relation till samhälle, normer och sociala strukturer så som klasser, genus och etnicitet. 

Han förklarar vad som utmärker olika subkulturer, utreder kontexten som de uppstått ur och hur 

ungdomskulturerna uppstår som ett resultat eller en spegling av hur samhället.
10

  Anledningen till 

att den här teorin är intressant för uppsatsen grundar sig i att de verk som kommer att omskrivas har 

kopplingar till subkultur och ungdomskultur.  

En teoretisk utgångspunkt som också bygger på sociologi men är mer inriktad på konsten som tema 

är den kultursociologiska teorin där konsten ska sättas i relation till samhället eller kanske mer 

aktuellt i detta fall, hur skulpturen/kroppen ställs i relation till rådande ideal. Precis som 

ungdomskultur och subkultur har en tydlig koppling till hur samhällets uppbyggnad ser ut, finns det 

också kopplingar mellan konsten och samhället. Aktuella teorier inom ämnet med en anpassning 

                                                   
10 Mike Brake , Comparative youth culture. [Elektronisk resurs] : the sociology of youth cultures and youth subcultures 

in America, Britain, and Canada, London ; Boston : Routledge & K. Paul, 1985. 
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som kan tillämpas på den moderna samtidskonsten kommer att stå i fokus. Ett verktyg för den här 

typen av kultursociologisk teori är boken Den nya kultursociologin av Håkon Larsen, doktor i 

sociologi vid Oslo universitet.
11

  

Larsen drivs av ett medvetet fokus på samtiden och ägnar åt, som titeln på boken skvallrar om, den 

nya kultursociologin som utvecklats främst sedan 1990-talets tidiga år. Upplägget på Larsens nya 

kultursociologi består av tre steg varav det första är den breda definitionen som redogör för hur 

kulturen används som analysverktyg för olika sociologiska områden, exempelvis organisationer, 

klasser, genus, etnicitet och så vidare. Han talar om mening, meningsproduktion och 

meningssystem i vår tids samhällen.  

Följande steg i Larsens trestegsformulering är redogörelsen för kultursociologin som ett 

analysperspektiv snarare än en given disciplin. Med det sagt menar han på att kultursociologin inte 

går att sammankoppla med något specifikt empiriskt kunskapsområde så som endast ekonomi, 

utbildning eller konst utan är ett analytiskt verktyg som kan appliceras på alla områden oavsett 

samhällssystematisk kontext. Estetiska uttryck eller kulturella objekt som Larsen kallar det är bara 

ett av många områden som är aktuella för det kultursociologiska begreppet. Med anledning av detta 

menar han också på att en litteratursociolog eller konstsociolog i sin tur inte kan kallas för 

kultursociologer om de inte ämnar utveckla området som vidare som symbol i ett större 

sammanhang. 

I det tredje steget sätter Larsen samman den nya kultursociologins konstruktion bestående av tre 

riktningar. Den första är teorier om kulturella repertoarer som utifrån Anne Swidlers
12

 perspektiv, 

en av riktningens främsta företrädare, förklarar kulturen som ett redskap som av människan kan 

användas för att lösa problem. Den andra inriktningen sammanställer Luc Boltanskis och Laurent 

Thévenots pragmatiska sociologi, en inriktning som handlar om aktörens kapacitet till att vara 

kritisk till och försvara sina ståndpunkter genom att hänvisa till större fenomen än vad som ryms i 

vardagen, exempelvis en demokratisk värdeordning 
13

  

Den sista inriktningen av de tre som Larsen konstruerar den nya kultursociologin utifrån, är den 

som kommer att genomsyra empirin och ta störst plats i just denna uppsats. Det är ett av Jeffery C, 

Alexander och Phillip Smith utarbetat verk vid namn Det starka programmet i Kultursociologi.
14

 

Den är tätt sammanlänkad med Durkheim och hans sociologiska religionsinriktning samt med 

                                                   
11 Håkon Larsen. Den nya kultursociologin: kultur som perspektiv och forskningsobjekt, Studentlitteratur, Lund, 2014 
12 Anne Swidler Talk of Love, University of Chicago press, Chicago 2001 
13 Luc Boltanskis & Laurent Thévenots, On Justification: Economies of Worth, Princeton University press, Prinston 

2006 
14 Jeffery C, Alexander & Phillip Smith, The Meaning of Social Life: A cultural sociology. Oxford University press, 

Oxford 2003 
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Geertz och hans förståelse kring kultur och mening. Deras teorier utvecklar meningsskapandet till 

de mer vardagliga i symboliska strukturer vilket inte utesluter över- och understrukturer men det 

blir ett perspektiv som låter kulturen bli ett analytiskt verktyg för att studera samhällstrukturer. 

Kulturen används för att analysera och förstå samhälleliga förändringar och rådande strukturer. 
15

 

Den kultursociologiska teorin i enhet med Larsens bok kommer i uppsatsen att tillämpas som ett 

verktyg för att sätta konsten i ett större sammanhang än enbart det estetiska. Vi ska studera konsten 

som ett resultat av hur samhället och de sociala strukturerna ser ut och hur de bidrar till, och blir 

inspirationskällor för konstnärer.  

 

1.6 Avgränsning 
 
För att arbetets omfattning ska kunna anpassas till ramarna storleksmässigt och innehållsmässigt 

kommer fokus att ligga på att genom noggrant urval av artiklar besvara frågeställningen 

systematiskt i kapitelindelning. De verk av den aktuella konstnären som uppsatsen till största del 

kommer att fokusera på är de största separatutställningarna som ägt rum Sverige, Zoo Collective
16

  

och Lento Violento
17

 samt de offentliga verken varav två finns i Linköping, Hello, Goodbye 
18

som 

är placerad i Hackeforsrondellen och F-ble dimensions variable 
19

som står på Campus Valla. 

Anledningen till urvalet av verk är beroende av tillgänglighet, de två nämnda utställningarna har 

bidragit till majoriteten av det material som finns att hitta i form av recensioner och kritik. De 

offentliga verken är relevanta att ta med i avgränsningen dels för att två av dem finns placerade i 

Linköping och därmed kan studeras noggrant men också för att de exponeras för en bredare publik 

än gallerbesökarna. Utomstående innehåll utöver den specifika konstnärens arbete med dessa verk 

och diskussionen kring dem kommer att beröras till viss del när/om det blir relevant för den 

biografiska bilden. Exempel på sådant innehåll kan vara analys och diskussion kring andra 

konstnärer eller verk som kan relateras/bidra till uppsatsens innehåll. 

 

 

 

                                                   
15 Håkon Larsen. Den nya kultursociologin: kultur som perspektiv och forskningsobjekt,  sid 18- 21 Studentlitteratur, 

Lund, 2014 
16http://www.cajsavonzeipel.com/milles.html  
17 http://www.cajsavonzeipel.com/lento_violento.html 
18

 http://www.cajsavonzeipel.com/hellogoodbye.html 
19

 http://www.cajsavonzeipel.com/bio.html 
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 2. Bakgrund  
 

2.2 Kroppen och idealen - En översikt  
 

För att ge en sammanfattning över idealen och betydelsen av dem för synen på samhället och den 

kulturella produkt av det som vi har till vårt förfogande i form av bildkonst, börjar vi att se till 

historien. Människan tycks sedan sin begynnande existens ha haft ett intresse av att stärka sin 

identitet och tillhörighetgenom att förändra, försköna och experimentera med kropp, design och 

utseende. Kulturella, samhällstrukturala och geografiska olikheter har bidragit till att det vi kallar 

ideal, skiljer sig åt på olika platser. 
20

 Vidare, för att gå lite djupare, kan det i ett samhälle finnas 

olika ideal som speglas i kroppen och utseendet för att påvisa grupptillhörigheter som social 

placering, makt, status, yrke eller identitetsförstärkning på andra sätt.  Markörerna i form av stil och 

kroppsskillnader har också varit ett betydande språk för att människor ska kunna avgöra vilken 

grupptillhörighet och social position någon annan tillhör. 
21

 

Förklaringen till att man velat formatera ideal i förhållande till kroppslig och stilistisk skönhet 

handlar i hög utsträckning om kroppskontroll. Genom att påvisa förmågan till att följa ordningen 

och kunna kontrollera sitt yttre (kropp och stil), visar man också att man har inre kontroll över allt 

annat i livet och att man har sin tillhörighet i klass, social status eller livsstil. På ett eller annat sätt 

ter sig fenomenet här kroppskontrollen vara icke tidsbunden, även om de sociala strukturerna i vår 

samtid har ändrats om man ser till det historiska. För att exemplifiera det kan vi se till det faktum att 

vi länge hade en lag i Sverige som förbjöd folket från att klä sig över sitt eget stånd, d.v.s. den klass 

och statusgrupp man tillhörde, det yttre skulle representera det inre. 
22

 

Vad som kan definiera skönhet i relation till våra kroppar, de rådande idealen, ändras kontinuerligt 

och något som är tilltalande eller vackert idag blir under en annan period fult eller oattraktivt. 

Kroppen och utseendet har blivit ett objekt som ideligen formas om och förväntas nå upp till kraven 

som ställs genom idealbilden. Verktygen för uppnå idealkroppen har också de varierat.  

Under några tidsepoker formade och förändrade man kroppens form med hjälp av korsetter, i vår 

samtid är det vanligen kirurgi vi använder för att skapa den kropp vi vill ha. Av gemensam karaktär 

                                                   
20 Helena Sjödin Landon Omöjliga kroppar – om skönhetsideal, mode och genus. Lärarhandledning 2009 

Nationalmuseum 
21 Magdalena Petersson Mcintyre, Mode: vardagspraktik och tidsangivelse, historisk tidskrift 133:4 • 2013 
22 Helena Sjödin Landon Omöjliga kroppar – om skönhetsideal, mode och genus. Lärarhandledning 2009 

Nationalmuseum 
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då liksom nu, är modets brist på hänsyn gentemot den mänskliga anatomin. Kroppen blir den som 

måste anpassas till modet i det rådande idealet istället för tvärtom.
23

 En motreaktion på detta 

fenomen skedde dock på 1980-talet, en ny och bredare syn på mode som markör för estetik, 

grupptillhörighet i kompisgäng, intresse och en symbol för makt över den egna kroppen, främst hos 

kvinnan. En av nyckelkaraktärerna i utövandet av det här nya tankesättet var Madonna som skapade 

en ny slags kvinnlighet där hon föregick fördomarna mot vad som tidigare klassats som kvinnliga 

skönhetsideal.  Genom att använda attribut som läppstift, korsetter och stilettklackar i nya fria 

kombinationer och proklamera dem som valbara snarare än nödvändiga skapade hon nya 

stilkombinationer och frångick det som tidigare varit exploaterat inom modeindustrin.  Även i 

subkulturer och ungdomskulturer har man nyttjat den här synen på modet och gått emot det som 

tidigare varit normativt inom modet för att identifiera sig utåt och visa grupptillhörighet. Den här 

inställningen har fortsatt att fluorera fram till nutid och är en parallell syn på mode bredvid den 

normativa som vi talade om tidigare. 
24

 

2.3 Traditioner kring den offentliga skulpturen 
 

Här ska vi nu beskriva kortfattat kring den offentliga skulpturens tradition och inledningsvis är det 

därför intressant att redogöra för vad som definierar en offentlig skulptur. Betydelsen av begreppet 

offentlig konst eller i det här fallet offentlig skulptur beskrivs i Peter Cornell och Sivert Lindbloms 

bok Gemensamma rum. De menar på att offentlig konst egentligen skulle kunna innefatta all konst 

som visas i det offentliga rummet oberoende av ifall den finns på gallerier, museum eller i parker. 

Den här klassificeringen är dock inte så vanligt förekommande då man sällan kallar museer eller 

gallerier för offentliga miljöer och konsten där för offentlig konst. Cornell förklarar skillnaden 

mellan institutionerna och uterummet med att det är konstnären som gör miljön till en offentlig plats 

genom att placera sin skulptur i den, skulpturen utgör ett nytt scenrum och en plats för mänskliga 

möten.
25

 

 

Utöver att utgöra en central punkt i offentliga miljöer och mänskliga möten har den offentliga 

skulpturen haft andra funktioner. Från 1700-talet fram till 1900-talets början utgjorde byster eller 

helkroppstatyer av män den största delen av den offentliga skulpturen i Sverige. Syftet var ofta att 

framhäva politiska budskap, nationell tillhörighet, ekonomisk status eller maktposition hos 

                                                   
23

 Helena Sjödin Landon Omöjliga kroppar – om skönhetsideal, mode och genus. Lärarhandledning 2009 

Nationalmuseum 
24 Magdalena Petersson Mcintyre, Mode: vardagspraktik och tidsangivelse, historisk tidskrift 133:4 • 2013 
25 Cornell, Peter & Lindblom, Sivert, Gemensamma rum, Bonnier, Stockholm, 1998 
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beställaren av verket eller den som avbildats om det var en porträttering. 
26

 De framställdes vanligen 

i ett stort format eller på ett podium med en höjd blick eller med blicken vänd mot betraktaren 

vilket inger intrycket av att de skulle befinna sig högre upp i hierarkin än den som beskådar den. 

Kvinnor var långt mer ovanliga motiv i den offentliga skulpturen fram till 1900-talet men vid de 

tillfällen då de förekom tidigare framställdes de ofta som objekt för den manliga blicken, nakna, 

med ett uttryck av oskuldfullhet och blyghet. Den manliga blicken i det här sammanhanget kan 

förklaras med hur skulpturerna av kvinnor fanns till för att behaga mannen med sin skönhet i form 

av oskuldfullt objekt utan utmanande anspråk. I och med folkhemsrörelsen som kom att forma 

Sverige mycket under 1900-talet, fick den offentliga skulpturen ett nytt syfte. Kvinnan blev vanlig 

som motiv i samhällsfostrande syfte och framställdes ofta tillsammans med barn eller i en miljö 

som påminde om kvinnans plats i hemmet. Även här avbildas kvinnan som passiv med attribut 

kopplade till natur, tradition och beständighet men istället för estetiskt objekt blev hon mer av en 

symbol för stabiliteten i ett svenskt hem under folkhemsrörelsen. När modernismen får sitt 

genomslag börjar konstnärerna i allt högre utsträckning ägna sig åt abstrakta eller surrealistiska 

arbeten i den offentliga skulpturen. Friheten blir större då staten investerar mer pengar i offentlig 

utsmyckning i och med att fler konstnärer får möjlighet att ta plats på den offentliga konstarenan. 

Trots att många tidigare skulpturer finns kvar i vår tid har variationen av den offentliga skulpturen 

expanderat till en mängd olika uttryck och med anledningen av den breda målgrupp som agerar 

åskådare till skulpturen i offentligheten har den blivit ett ämne för debatt.  
27

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
26 Jessica Sjöholm-Skrubbe, Skulptur i folkhemmet. Den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och 

rumsliga situationer 1940-1975. Uppsala universitet, Makadam 2007, s. 92-96 
27 Thèrése Wolmer ”Det offentligt sköna?” – Om inköp av och praktik kring offentlig konst i fyra kommuner i 

Stockholms län 2009-2011Södertörns Högskola 2012 
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3.Empiri och analys 

 

3.2 Cajsa von Zeipel – vägen till formspråket 
 
”I pick up a knife and start carving. I had skills I wasn’t aware of. Stored information while 

checking out asses on the sidewalk, putting on make-up since I was fourteen, scanning my body 

daily. For days I had been sitting, chain-smoking, doing nothing. And that became my first 

sculpture. Her legs were the first part to be done. I always start with the legs, long legs are my 

hang-up.”
28

 

Cajsa Von Zeipel redogör här i boken Proanatomy/Cajsa von Zeipel för upplevelsen vid det tillfälle 

då hon för första gången möter skulpturens möjligheter. En insikt i det som kommit att bli hennes 

signum: de storskaliga vita skulpturerna av kontroversiellt magra ynglingar, främst kvinnor. 

Förberedda för att konfrontera världen med en uppsyn som kroppsligen och stilmässigt ska utmana 

stereotypen av den kvinnliga musan. Detta specifika formspråk har utvecklats under von Zeipels 

karriär och konstnärskapet såg till en början annorlunda ut.  

Cajsa von Zeipel som är född år 1983
29

 växte upp i Uddevalla där hon läste konst och form på 

gymnasiet. Med en mamma som var konsthallschef vid Bohusläns museum, introducerades Cajsa 

tidigt i den kreativa branschen och beslutade sig för att hon ville ägna sitt yrkesliv åt konsten.  

Efter gymnasiet sökte von Zeipel till en högskoleutbildning i fotografi men det var ett åtagande som 

slutade i besvikelse då hon inte blev antagen till utbildningen. Istället sökte hon sig till 

konsthögskoleförberedande utbildningar i Göteborg under en treårsperiod för att sedan slutligen bli 

antagen till Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, eller ”Mejan” som den också kallas. Med 

avsaknaden av intresse för tekniker i konsten inriktade hon sig istället på fri konst och ägnade sig åt 

att skapa stora installationer.
30

 

I Proanatomy/Cajsa von Zeipel skriver konstnären om sökandet och utvecklandet av det personliga 

uttrycket, inledningsvis om upplevelser och betraktelser under skoltiden på ”Mejan”. Hon sätter ord 

på fenomenet ”nybliven stadsbo” som kännetecknas av bekräftelsebehov, sökandet efter nya fester, 

uppseendeväckande yttre och jakten på det kontroversiella uttrycket.  Den sociala strukturen bland 

vännerna beskriver hon som en tävling i vem som kunde driva sitt utseende till det mest extrema, 

inte ur en estetisk synpunkt utan snarare vem som kunde vara mest morbid och väcka mest 

                                                   
28

 Cajsa Von Zeipel, Chris Ford, Sarah Nicole Prickett, mfl Proanatomy / Cajsa von Zeipel, New York, Capricious, 

2015 
29

 Olga Krzeszowiec Malmsten,  Ateljébesök hos Cajsa von Zeipel  Mondayartproject 2013 
30 Carnmo, Camilla, Intervju med Cajsa von Zeipel för Växjö konsthall  2013 
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uppmärksamhet, något som också avspeglades i konsten genom ständigt experimenterande och 

sökande. 

 

I den byggnad där von Zeipel under studietiden på konsthögskolan hade sin ateljé förlagd, fanns det 

en samling av klassiska skulpturer, bland annat reproduktioner av Apollo, Laocoön gruppen och 

Nike-The Winged Victory
31

. Dessa skulpturer väcker tankar hos Von Zeipel när hon rör sig i 

korridorerna om dagarna på väg till ateljén. Hon beskriver hur hon upplever sig vara omringad av 

skulpturerna och betraktar dem med sympati för hur öppet de exponeras för betraktarna med sina 

stela kroppsdelar och avsaknad av förmåga att försvara sig mot kritiska kommentarer. Von Zeipel 

jämför det med en målning som du inte kan se baksidan på men en skulptur kan du istället gå runt 

och betrakta in i minsta detalj. Av den anledningen började hon smyga omkring om nätterna och trä 

svarta plastsäckar över skulpturerna.  

 

Kanske är det vid denna period som tankarna om skulpturmediet gror hos von Zeipel som tidigare 

ägnat sig åt experimentella installationer, film och grafik. Hon menar på att hon aldrig riktigt känt 

sig jämförbar med de andra studenterna gällande den tekniska skickligheten, hon såg sin egen 

styrka i att betrakta konst istället för att skapa. När hon upptäcker skulpturen som medium ändras 

detta synsätt och hon upptäcker sina egna möjligheter i skulptur som hon inte funnit i de andra 

medierna.
32

  

 

Under fjärde året på Konsthögskolan deltog von Zeipel i en föreläsning om melankolin inom 

konsten och fann en inspirationskälla och förebild i Caravaggios målning Narcissus
33

.  

Motivet består i en yngling som speglar sig i en vattensamling och drunknar av kärlek till sitt 

utseende i sin egen spegelbild. Von Zeipel drar vid betraktelsen av verket parallellen till Pro-Ana 

och dess drivkraft i självdestruktivitet, kontroll och livsstil.
34

 

Parallellen som von Zeipel drar mellan Pro-Ana-kulturen och Narcissus beskriver hon i en intervju 

med Växjö konsthall, med att betraktelsen av spegelbilden blir så intensivt att det slutligen leder till 

förtvining av den egna kroppen. 
35

 

 

 

                                                   
31 Ur kungliga Konsthögskolans samling. 
32

 Cajsa Von Zeipel, Chris Ford, Sarah Nicole Prickett, mfl Proanatomy / Cajsa von Zeipel, New York, Capricious, 

2015 
33 Caravaggios målning Narcissus från 1597-99 
34 Debra Ferreday (2009) 
35 Carnmo, Camilla, Intervju med Cajsa von Zeipel för Växjö konsthall 2013 



14 
 

I och med att hon når den här insikten finner von Zeipel inspiration till sitt nya konstnärliga projekt 

i utbildningen. När klassen sparat ihop pengar beger de sig till USA på skolresa för att genomföra 

en tre veckor lång bilresa från Huston till LA. Under resan hade studenterna till uppgift att 

genomföra ett konstnärligt projekt. De stora installationerna som von Zeipel vanligen arbetade med 

var inte optimala att befästa projektet vid då hennes arbetsplats nu var förlagd i baksätet på en bil 

och materialtillgången var begränsad. Till följd av det beslutar hon sig för att utveckla tankarna som 

föreläsningen väckte kring parallellen mellan Narcissus/Pro-Ana och genomföra projektet utifrån 

dessa.  Projektets ämne var valt men von Zeipel hade inte för avsikt att kannibalisera, som hon 

uttrycker det, på någon annan som var del av eller på hela den Pro-Ana subkulturen, utan använder 

sin egen kropp för att få en personlig ingång till ämnet.  

 

Trots protester från utomstående anammar von Zeipel det Pro-Ana förhållningssättet med 

motiveringen att det är likvärdigt med andra konstformer där kroppen används som verktyg. Hon tar 

också upp diskussionen kring hur religiösa riter som innefattar självsvält eller fasta, belyses som 

något fint i relation till det Pro-Ana tankesättet som utgår ifrån egot och betraktas som ett 

självdestruktivt tillstånd eller ett sjukdomstillstånd. Det kom att bli temat för utforskandet av en 

process, processen kring vad det innebär att avstå från ätande och mat. Von Zeipel ägnar tiden 

under studieresan till att praktisera det Pro-Ana levernet. Genom att leva på en strikt diet enbart 

bestående av vitamindrycker och olika viktminskningspreparat under bilresan, drabbas hon snart av 

en ätstörning till följd av experimentet. 
36

  Det här sambandet är vanligt förekommande, det vill 

säga att bantning eller självframkallad viktminskning utvecklas till en ofrivillig ätstörning enligt en 

rapport som sammanställts av Stockholms läns landsting i vilken bland annat Anna Maria Af 

Sandeberg, överläkare och verksamhetschef för Stockholms centrum för ätstörningar medverkat.
37

 

 

Direkt efter studieresan i USA åker von Zeipel på utbytessår till Städelschule i Frankfurt med 

klasskamraten Anna Uddenberg.
38

 Pro-Ana-projektet fortlöper och de båda konstnärerna 

konkurrerar med varandra i en tävling vars syfte är viktnedgång för att, som von Zeipel förklarar det 

i boken Proanatomy/Cajsa von Zeipel, kroppsdräkten. Hon minns att responsen var minimal när 

hon beskrev sitt projekt för klassen under en presentation samtidigt som hon blev alltmer upptagen 

av att studera sin kropp för att upptäcka hur muskler, leder och ben framträdde tydligare i takt med 

att hon gav kroppen mindre näring. Liksom Narcissus drunknar i sin egen spegelbild, uppslukas 

von Zeipel av fokusen på den egna kroppen. När tjejerna återvänder till Stockholm inför fjärde 

                                                   
36 Cajsa Von Zeipel, Chris Ford, Sarah Nicole Prickett, mfl Proanatomy / Cajsa von Zeipel, New York, Capricious, 

2015 
37 Stockholms läns landsting, Regionalt vårdprogram ätstörningar  2009 
38

 http://www.annauddenberg.com/ 
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läsårets vårutställning på Kungliga konsthögskolan finner von Zeipel svårigheter i att komma upp 

med verk till utställningen. Hon spenderar dagarna i studion med Uddenberg som vid den här tiden 

arbetar med det skulpturala verket King Size
39

.  

 

Von Zeipel börjar här att experimentera med skulpturmediet. Hon upptäcker potentialen i tekniken 

när hon inser att hon genom de omfattande observationerna av kroppen under vistelsen i Frankfurt, 

skapat en bred referensram kring kroppens anatomi.  Skulpturmediet blev också ett lämpligt 

medium för att iscensätta kroppsexperimentet och gestalta de observationer hon gjort under sitt 

projekt då hon uppmärksammade att hon hade en fallenhet för tekniken.  

 

Genombrottet för von Zeipel gick snabbt när hon hittat sitt personliga formspråk i skulpturmediet. 

År 2010 avslutar hon sin utbildning på ”Mejan” och till examensutställningen bidrar hon med den 

åtta meter höga skulpturen Seconds in ecstasy.
40

 Skulpturen föreställer en ung, mycket smal kvinna, 

en strippa roterande kring sin stång, placerad i Nike-salen på konstakademin. Placeringen var 

platsbunden till en början då den placerades i relation till de övriga skulpturerna i salen men numera 

finns den på Göteborgs konstmuseum där den också gör sig bra, hävdar von Zeipel i en intervju 

med Växjö konsthall.
41

 

 

Efter examen knyter det väletablerade Galleri Andréhn-Schiptjenko i Stockholm kontakt med von 

Zeipel och år 2012 hålls där hennes första separatutställning Lento Violento. 
42

  

Utställningens centrala verk var skulpturen Bed Scene
43

som senare även visades i Växjö konsthall 

under en utställning året därpå. Galleri Andréhn-Schiptjenko var också delaktiga i projektet bakom 

en av von Zeipels offentliga skulpturer, Hello Goodbye som beställdes av Linköpings kommun att 

pryda rondellen i Hackefors. Sedan tidigare finns von Zeipel representerad med verket F-ble 

dimensions variable i campusparken på Valla Universitet i Linköping, den var ett beställningsjobb 

från Akademiska hus och delar utrymmet i parken med andra verk av framstående unga konstnärer 

så som Anna Odell.
44

 Anledningen till intresset för verken i Linköping skulle kunna förklaras med 

Von Zeipels rötter i området. Modern härrör från Linköping och mormodern bor fortfarande kvar 

vilket innebär ett personligt band till staden.
45

 

                                                   
39

 http://www.annauddenberg.com/#!ba-fa/cj5q 
40

 http://www.cajsavonzeipel.com/sie_konstakademien.html 
41 Carnmo, Camilla, Intervju med Cajsa von Zeipel för Växjö konsthall 2013 
42 Galleri Andrehn Schiptjenko, Utställningsbeskrivning 2012 
43 http://www.cajsavonzeipel.com/bedscene.html 
44 https://www.liu.se/om-liu/kultur/konst?l=sv 
45 Henrik Lindberg, Med blicken mot Linköping. Artikel ur Östgöta-Correspondenten 2013 
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Ett annat av von Zeipels offentligt verk är skulpturen Pretty Vacant, som är del av den konstnärliga 

gestaltningen på Mood i Stockholm.
46

 

 

År 2014 flyttar von Zeipel till New York för att vidga sitt perspektiv och möta en ny publik. Där har 

hon separatutställningen Ponytails: To Live Play Move and Clash as She Will, på Company Gallery, 

New York. Under tiden i New York ägnar hon också tid till en vidareutveckling av 

kroppsexperimentet hon arbetat med tidigare och gestaltar med sina skulpturer. Målet är att ordna 

en komplett kroppskanning och en exakt avgjutning av det egna skelettet, något hon blivit nekad att 

göra i Sverige då det inte föreföll finnas någon egentlig medicinsk anledning enligt läkarna. I New 

York blir målet verklighet och iscensätts. Först får hon resultat av sin kroppskanning och kan i 

digital form observera hela sin kropp, muskler, skelett, senor och leder ur alla vinklar utan att 

använda spegel. Detta öppnar upp för nya möjligheter till att använda den egna kroppen i 

referenssyfte för kommande verk. Slutligen får von Zeipel kontakt med en kreatör som hjälper 

henne att slutföra projektet med att ta fram en skalenlig avbildning av hennes skelett, även det i 

syfte att utveckla det konstnärliga formspråket.
47

 

 

21 februari 2015  har von Zeipel åter en utställning i Sverige, den här gången på Millesgården på 

Lidingö
48

. Tidigare har ett av hennes verk, Seconds in ecstasy ställts ut tillsammans med Carl Milles 

skulpturer i Göteborgs konstmuseum men nu ska de få ta plats i hans forna hem som numera är 

muséum. Utställningen kallades Zoo Collective - Cajsa von Zeipel vs Carl Milles och bestod av ett 

antal skulpturer i form av von Zeipels säregna, storskaliga tonårstjejer som ställs mot Milles 

klassiska gipsskulpturer. I samband med öppnandet av utställningen släpper von Zeipel sin första 

bokrelease Proanatomy/Cajsa von Zeipel som med sammanställt material från 2007-2014 tar upp 

konstnärens fascination och besatthet kring kroppen och hur det bidrog till intresset för 

skulpturmediet och det individuella formspråket. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
46

 Galleri Andrehn Schiptjenko,  Mood Stockholm 2012 
47 Cajsa Von Zeipel, Chris Ford, Sarah Nicole Prickett, mfl Proanatomy / Cajsa von Zeipel, New York, Capricious, 

2015 
48 http://www.millesgarden.se/om-millesgarden.aspx 
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3.3 Vilken typ av samhällskritik återfinns i von Zeipels konst? 
 

“They grow up to be taller than me – bitches. Yes, they are not sweet. I train them to 

raid spaces with an aggressive and confrontational air, challenging the passivity of 

the stereotypical female muse” – Cajsa von Zeipel ur boken proanatomy/Cajsa von Zeipel 

 

Med dessa ord beskriver von Zeipel kortfattat vilket utrymme hennes skulpterade ”flickor” är 

ämnade att fylla på konstarenan och vad de ska tala om för betraktarna. Vidare redogör hon också 

för hur skulpturerna är utformade för att ta plats i offentligheten, hur de med sina höga platåklackar 

som ersättare för det kommersiella podiet reser sig över åskådarna. Höjden får utgöra del i att höja 

hierarkin hos ”flickorna” liksom de genomträngande blickarna som ser ner på de som beskådar 

skulpturerna. En del av skulpturerna som ställs ut i gallerierna placeras på roterande podier, 

alternativt roterar de kring en stång, i syfte att fråntaga åskådaren känslan av att ha ensamrätt till att 

agera betraktare i rummet. Skulpturerna präglas av en dualitet som ger sig till känna genom 

attityden de utstrålar i kontrast till deras passivitet.  

 

Vid de utställningar där von Zeipels skulpturer delat utrymmet med andra skulpturer, bland annat i 

Nike-salen på konstakademin år 2010 under examensutställningen och den utställning som ägde 

rum 2015 på Millesgården, har hon utnyttjat de andra skulpturerna till att förtydliga ”flickornas” 

attityder. Millesgården var Carl Milles hem och arbetsplats och de andra skulpturerna är Milles verk 

som tillhör gårdens ordinarie samling. Milles har gjort sig känd för sina sten- och bronsskulpturer 

med inspiration hämtad ur svensk och grekisk mytologi som han sedan gjort egna tolkningar av. 

Under 1900-talets andra hälft var Milles ett av de största namnen inom svensk skulpturkonst och 

hans formspråk anser vara både traditionellt och kontroversiellt då han på ett nyskapande sätt 

avbildat klassiska motiv och lånat formspråk från bland annat etruskisk och arkaisk skulptur. Trots 

inslag av klassisk skulptur hade han ett eget formspråk och ägnade sig bland annat åt att skapa 

kontrast mellan tunga material och luft eller vatten vilket ger intrycket av att skulpturerna skulle 

vara tyngdlösa.
49

 Vid utställningen Zoo Collective på Millesgården utmanar von Zeipels ”flickor” 

Milles skulpturer genom att posera provocerande och utmanande framför dem. En av von Zeipels 

skulpturer räcker ut tungan mot några av skulpturerna medan en annan stirrar på en skulptur 

föreställande en elefant samtidigt som hon gör en förlöjligande imitation av den.  Milles skulpturer 

har hämtat inspiration ur den grekiska mytologin och dess väsen som tenderar att radera den tydliga 

gränsen mellan djur och människa, något som von Zeipel har tagit efter men hennes fokus ligger 

                                                   
49 http://www.millesgarden.se/om-millesgarden.aspx 
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snarare på att pryda de mänskliga skulpturerna med djuriska, psykologiska tendenser.   

 

Zoo Collective är endast ett exempel på hur von Zeipels skulpturer för konversationer med 

historiska skulpturala verk. Skulpturen Seconds in Extasy föreställer en strippa, roterande kring sin 

stång och med en fot placerad så att den i vissa rotationstillstånd rör sin klackprydda sko precis över 

den huvudlösa Nikeskulpturens hals. Den här skulpturen och dess kontextuella placering var en del 

av von Zeipels examensutställning i Nike-salen på konstakademin och det är här hon förkunnar att 

hennes skulpturer måste inneha mycket attityd och ta plats för att kunna hävda sig mot historiens 

skickliga skulptörer och deras verk.  

 

I en intervju med dagspressen DN förkunnar von Zeipel delar av sina tankar kring arbetet inför en 

utställning men också mer övergripande kring tonårsflickan som motiv och objekt. Hon talar om 

den stora fascinationen för tonåren, om identitetssökande och ambivalensen som präglar många 

tonåringars tillvaro men också om sociala konstruktioner och grupptillhörighet som hon lägger 

fokus på när hon bygger upp en utställning. Angående den irriterade uppsynen och de stirrande 

blickarna hennes storskaliga skulpturflickor förknippas med, förklarar hon att de är ämnade att 

befinna sig i en miljö öppen för exponering från alla håll. Utan att kunna försvara sig mot 

betraktaren har de inte något behov av vänliga blickar, snarare tvärtom. Attityden hos flickorna blir 

också ett underlag för en kritisk infallsvinkel till historiens avbildningar av den ”goda” eller 

”snälla” kvinnan”, en konstruktion som von Zeipel anser inte längre är kompatibel med 

uppfattningen av tonårsflickan i dagens verklighet.  

 

Det stora formatet hon arbetar i blir ytterligare en pik till den stereotypa, historiska avbildning av 

kvinnan som musa och hennes plats i hierarkin. Både storleken och den utmanande attityden 

utnyttjas i Seconds in Extasy, skulpturen som placerades i Nike-hallen på konstakademin och 

utmanar stereotyperna bland de övriga skulpturerna av klassiskt snitt, däribland Nike själv. Verket 

används av von Zeipel för att exemplifiera idéerna kring arbetet i intervjun med DN.
50

 

 

Om vi jämför med till exempel skulptören Per Hasselberg 1850- 1894, känd för sina statyer av unga 

nakna kvinnor ser bilden på den kvinnliga musan en aning annorlunda ut. Hasselberg ersatte de 

klassiska skulpturidealen av kvinnan som estetisk och avpersonifierad med en ny slags kvinnlig 

musa med naturtrogna former och ett mer öppet erotiskt uttryck. Tidigare har det varit accepterat att 

använda den nakna kvinnan som motiv så länge hon är estetisk och blid men Hasselberg utmanade 

                                                   
50 Sofia Edgren, Här tillverkas tonåringar i rask takt. Artikel ur Dagens nyheter 2012 
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konventionen då och ändrade bilden av kvinnan i klassisk skulptur.
51

 Hasselberg beskriver 

skillnaden mellan mannen och kvinnan i skulpturen och poängterar hur mannen är betraktande 

medan kvinnan är till för att ge mannen något att hämta intryck och känslor ur, en musa eller 

inspirationskälla. Mannen avbildas också gärna i större format eller på en häst eller ett podium och 

ofta med en klädedräkt som utstrålar makt. Von Zeipel utmana flera av dessa konventionerna när 

hon skapar sin egen variant av den kvinnliga musan.  

 

Relationen till skulpturerna är komplex men djup från von Zeipels håll, i Proanatomy/Cajsa vov 

Zeipel förklarar hon hur hon förbereder ”flickorna” för världen utanför ateljén. De blir upplärda i 

attityd och uppmanas att ta plats. Vid ett intervjutillfälle beskriver hon en upplevelse som med en 

aning komik påvisar bandet till ”flickorna” i samband med att en av skulpturerna ska säljas till en 

privatperson och hon uppmanar köparen att se skulpturen som en ny familjemedlem.  

Von Zeipel berättar i intervjun att hennes skulpturer egentligen inte är ämnade för kommersiellt 

bruk men att det är roligt att intresse finns även hos privata intressenter. 
52

 

 

Utöver temat kring just den unga identitetssökande tonårsflickan som med sin attityd tar plats och 

utmanar bilden av den introverta och goda kvinnliga musan i historien, finns det andra aspekter som 

väcker frågor kring vilken kritik som återfinns i skulpturerna. I kontrast till flickorna som med sin 

attityd ser ner på betraktarna från höga klackar, de sexuellt utmanande kläderna och kaxiga 

håruppsättningarna, döljer sig det ambivalenta. Flickorna tycks ha en annan sida. De påvisar lydnad 

till det avmagrade, övertränade kroppsidealet, verkar liksom ha fallit offer för samhället på grund av 

sin osäkerhet och blivit berövade sin frihet.  

 

En central fråga som upprepas i flera intervjuer som vi nu har behandlat, är vad von Zeipel vill säga 

med den typen av okonventionellt smala kropparna som skulpturerna har givits och hur hon 

resonerar kring ämnet? I en intervju med von Zeipel för tidningen Östgöta-Correspondenten 

(Corren) efter invigningen av verket Hello Goodbye, berättar Journalisten Henrik Lindberg hur han 

har hörts sägas om verket att den skulpterade flickan ser anorektisk ut.
53

  Hello Goodbye är en 5.5 

meter hög skulptur föreställande en i klänning, iklädd, ung kvinna vars huvud är vridet på så sätt att 

hon blickar tillbaka mot Linköping från sin placering i Hackeforsrondellen. I intervjun med Corren 

beskriver von Zeipel kortfattat kring verket men beskriver att skulpturens vridning ska skapa 

intrycket av att följa de som cirkulerar i rondellen. Hon drar parallellen mellan sina rötter till 

                                                   
51 Jenny Ho, Den nakna kvinnokroppen En fenomenologisk-hermeneutisk undersökning av Per Hasselbergs skulpturer. 

Högskolan på Gotland 2012 
52 Sofia Edgren, Här tillverkas tonåringar i rask takt. Artikel ur Dagens nyheter 2012  
53 Henrik Lindberg, Med blicken mot Linköping. Artikel ur Östgöta-Correspondenten 2013 
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Linköping och sättet skulpturen blickar tillbaka mot staden men är på väg bort från den, vilket 

skänker skulpturen en delvis biografisk skildring. 

 

Att någon uppfattat den skulpterade unga kvinnan som anorektisk är, i enhet med det som Lindberg 

menar på i intervjun, kan verka förståeligt när verket studeras utifrån kroppsbyggnaden.  

Vid närmare observation av skulpturens kropp kan man skönja konturerna av skulderbladen, 

axellederna och kindbenen som verkar vilja tränga ut genom huden. Intrycket av de magra benen 

förstärks ytterligare av ett par höga platåskor och för att vara en kvinnas kropp är kurvor i form av 

bröst och stuss i det närmaste obefintliga vilket ger ett maskulint intryck. Håruppsättningen i form 

av en hög tofs, klänningen och platåskorna vittnar dock om att det rör sig om en kvinna av yngre 

karaktär. Von Zeipel menar på i intervjun med Corren, är att det rör sig om ett konstnärligt uttryck 

och att det inte nödvändigtvis behöver vara kompatibelt med att proklamera frågan.
54

   

 

 

I den intervju med Cajsa von Zeipel som gjordes av författaren till denna uppsats, berättar hon hur 

hon ser på konsten som ett resultat av samhället och den tid vi lever i.  

Hon ger verken ett gränsöverskridande uttryck men inte i syfte att förkunna sin ståndpunkt i 

debatten utan för att presentera en variation av tankegångar och reaktion samt ge åskådarna något 

att komma ihåg. Istället för ett egentligt medel att uttrycka kritik med, eller att fastslå en specifik 

åsikt kring det kroppsideal som avspeglas i verken, menar hon på att de magra 

kroppsavbildningarna och hennes formspråk snarare är en konsekvens av den tid hon lever och 

skapar i. Parallellen drar von Zeipel till klassiska skulpturer där man har skulpterat av kroppar efter, 

och förstärkt dåtidens normer och ideal i konsten.  

Det skulle kunna liknas vid hur exempelvis skulptören Polykleitos, verksam i Grekland ca 460-420 

f.Kr. arbetat med att göra Spear Bearer (Dorpyphoros) till en avbildning av det perfekta mänskliga 

kroppsidealet i kontext till den grekiska högklassisismen (ca 450 år före vår tideräkning).
55

  

På samma sätt som Polykleitos skulpterade fram en idealiserad bild av sin samtid som också blev 

revolutionerande på grund av det nya realistiska formspråket som upphöjer kroppen till fysisk 

balans och perfektion, skulpterar von Zeipel verk som förstärker idealen ur den kontext hon känner 

till.  
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Denna kontextualisering av konsten och hur den blir ett medel för att analysera samtiden den 

avspeglar, är förenligt med Larsens nya kultursociologi oh den del som understödjs av Jeffery C, 

Alexander och Phillip Smith. Den del som utvecklar meningsskapandet till det vardagliga i 

symboliska strukturer och låter kulturen bli ett analytiskt verktyg för att studera samhällstrukturer. 

Kulturen används för att analysera och förstå samhälleliga förändringar och rådande strukturer, i det 

fall vi disskuterat nu handlar det om kroppsidealen och hur de avspeglas i skulpturkonsten.
56

 

 

Den slutliga frågan kring kritiken i von Zeipels verk, berör den aspekten att majoriteten av verken 

föreställer kvinnor, dessa skulpturer är de som omtalas i högst utsträckning i artiklar, recensioner 

och intervjuer. Det finns ett fåtal avbildningar av män men de är långt ifrån lika omdebatterade som 

kvinnorna. En av de manliga avbildningarna är Smoker som föreställer en man sittandes på en stol, 

hållandes en cigarett i handen och att döma av den tunna, slanka silhuetten och släta ansikte är det 

en ung man.  

Runkballe är en annan manlig skulptur som onanerar samtidigt som hans kroppstyngd vilar på ena 

armen med vilken han lutar sig mot en vägg. Dessa två skulpturer var båda del av von Zeipels första 

separatutställning på Galleri Andréhn Schiptjenko år 2012 och kom att bli debuten för de manliga 

skulpturerna bland hennes verk. Männen är avskilda från resten av skulpturerna (flickorna) och tar 

inte lika stor plats, varken i fysisk storlek eller i attityd. Von Zeipel har också valt att inte låta 

männen vara lika attraktiva som tjejerna Smoker är ganska stilig men Runkballe tyckte hon var så 

oattraktiv att hon nästan tvekade till att låta ställa ut den, uppger hon i en intervju för det digitala 

livsstilsmagasinet Radar.
57

  

När hon berättar om tillblivelseprocessen av Smoker som var den första av de manliga skulpturerna, 

talar hon om hur hon tänkt sig ett kvinnohuvud först men sedan upptäckt att det med några få 

ändringar kunde bli en man, en feminin sådan eller som hon uttrycker det, en bög, som många 

killarna i hennes bekantskapskrets.
58

  

Trots skillnaderna mellan männen och kvinnorna i storlek och uttryck, är det egentligen inte så stor 

skillnad mellan kropparnas fysiska natur beroende på skulpturernas respektive kön om man ska se 

till hur de är avbildade. Männen är taniga med slanka lemmar utan framträdande muskler. De smala 

kvinnorna har istället framträdande senor, muskler och skelettdelar men saknar former av bröst och 

stuss vilket ger dem intrycket av maskulinitet eller åtminstone viss avsaknad av kvinnlighet, även 
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om klädnader och yttre attiraljer så som hår och frisyr skiljer sig åt. I min intervju med von Zeipel 

talar hon om hur hennes skulpturer ur ett perspektiv skulle kunna liknas vid en ny, utomstående art 

av karaktärer med en slags queerkropp. Den antyds tillhöra en kvinna genom de yttre detaljerna 

men ofta används manliga modeller som förlaga till avbildningarna av kvinnorna för att få fram den 

unga tonåringens förpubertala flickkropp.  

Von Zeipel talar också om vikten av och intresset för att avbilda flickan i det utförande hon gör med 

den kroppstyp som av många kvinnor eftersträvas och i någon utsträckning handlar om ett kollektivt 

beteende som skulle kunna tolkas som destruktivt. Hon talar om hur hon upplever att man bara ser 

och kritiserar det anorektiska idealet i hos de skulpterade flickorna. De blir stämplade som offer för 

samhället och själdestruktiviteten i det underviktiga och överatletiska idealet. Unga män däremot, 

som utövar extremsporter, vilka är förenade med aggressivitet och fara för kroppen omdebatteras 

inte som offer för skadliga ideal utan hyllas som modiga, sunda atleter. Skulpturerna blir en 

reaktion mot denna riktade debatt mot kvinnornas kroppsideal som sämre eller mer destruktivt än 

männens. I von Zeipels skulpturala verk är det kvinnorna som gör anspråk på att stå i periferin, 

återtar makten över sina kroppar och utmanar hierarkin mellan objekt och betraktare. 

3.4 Hur har verken mottagits bland recensenter? 
 

Provokativa, skräckinjagande eller sanningssägande offer för våra samtida ideal, recensenterna 

uppvisar en nyanserad variation av uttryck för att beskriva Cajsa von Zeipels skulpturer.  

Hennes uppseendeväckande och gränsöverskridande formspråk har resulterat i en karriär som under 

en kort tidsperiod tagit henne från Konstakademin till att bli ett etablerat namn både nationellt och 

internationellt. Under perioden 2007-2015  har von Zeipel hunnit med inte mindre än elva 

separatutställningar samt deltagat i ett fyrtiotal grupputställningar, främst i Sverige och USA.
59

 

Utöver utställningarna har von Zeipel bidragit med tre verk till den offentliga konsten varav två 

finns placerade i Linköping och ett i Stockholm. Von Zeipels skulpturer har exponerats för publik 

på gallerier, museum och offentliga platser vid ett stort antal tillfällen vilket har resulterat i en stor 

kvantitet av recensioner och utvärderande texter.  De offentliga verken kan ses av en bredare publik 

och har blivit ämne för en debatt utanför konst- och kulturarenan. Diskussionen kring denna debatt 

kommer att ligga till grund för nästa del i uppsatsen. Fokus kommer här istället ligga på att 

sammanställa och analysera recensioner av betraktare till verken som valt att se konsten själva, 

skribenter som riktar sig till en kulturintresserad målgrupp. Många av dem har ett kulturrelaterat 

yrke eller utbildning men det kriteriet behöver inte nödvändigtvis uppfyllas om det finns andra 
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förutsättningar i form av förkunskaper eller stort intresse. Den här typen av recensioner på von 

Zeipels arbete återfinns i kulturinriktade tidsskrifter, dagstidningar och digitala källor i form av 

forum och publikationer från muséer och gallerier. 

Några olika punkter skiljer recensionerna åt, bland annat finns det mer riktade analyser av specifika 

verk, exempelvis Elenor Ekström Frisks recension Strippan bland klassikerna
60

 som publicerades i 

Göteborgs-Postens kultur- och nöjesdel och tillägnas verket Seconds in ecstasy
61

. 

Vanligare förekommande är att recensionen skrivs som en form av analys eller utvärdering av en 

hel utställning. Två utställningar som har uppmärksammats särskilt frekvent av recensenterna är 

von Zeipels första separatutställning Lento Violento på galleri Andréhn Schiptjenko och 

utställningen Zoo Collective på Millesgården. Båda dessa är prestigefulla arenor i den svenska 

konstvärlden och sedermera blir utställningarna där också uppmärksammade av konstkritikerna.  

Von Zeipel arbetar ofta på ett sätt som bygger på att de skulpterade karaktärerna interagerar och för 

en konversation med varandra eller med andra skulpturer som ställs ut i anslutning till hennes.
62

 

Med anledning av att hon nyttjar ett sådant arbetssätt ökar förutsättningarna för att recensenten ska 

kunna göra en relevant analys om verken studeras i relation till varandra eller till andra skulpturer. 

På nättidskriften omkonst, som är ett redaktionellt forum med inriktning mot konstkritik, publicerar 

skribenten Leif Mattsson den 4 Mars 2015 en recension av von Zeipels utställning Zoo Collective 

på Millesgården i Stockholm.  Mattson redogör för hur han ser på mötet mellan von Zeipels 

storskaliga, sexuellt utmanande tonårsflickor och Milles klassiska skulpturer. Han menar på att de 

både samspelar med varandra men också motagerar men genomgående för utställningen är ett 

samspel mellan en gammal och ny generations konst. Von Zeipel tvingar Milles annars så 

högstämda och tidsenliga skulpturer till en lekfullhet samtidigt som tonårsflickorna får ett sken av 

klassisismens ljus över sig. Milles gipsvita skulpturer står i kontrast till den svarta lackfärg som von 

Zeipel använt för att framhäva detaljer i flera av sina skulpturer så som skor, strumpeband och 

trosor. Vissa av hennes tonårsflickor går i samma vita kulört som Milles och de menar Mattson, 

skapar utrymme för ytterligare tolkningsmöjligheter av kommunikationen mellan skulpturerna. 

Motsättningarna mellan skulpturerna beskriver Mattson som ett beskrivande element i interaktionen 

mellan konstnärernas verk. De måste tillåtas finnas utan att skulpturerna tappar sammarbetet med 

varandra, något som Milles och von Zeipel lyckas ypperligt med i enhet med Mattsons analys.
63
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Lento Violento, som till skillnad från Zoo Collective endast rymmer von Zeipels verk, kräver att 

recensenten istället ser till de interna relationerna mellan hennes verk. Besökarna får här en annan 

roll också då utställningssalen är försedd med spegelytor för att inkludera betraktarna och poängtera 

en ny hierarkisk ordning mellan objekt och åskådare. Henrik Örnlinds recension Ung och Kåt  berör 

Lento Violento och i den konstkritiska texten redogör han för betraktarnas möte med skulpturerna, 

utsattheten och kommunikationen mellan skulpturerna och de scenario som utspelar sig i lokalen. 

Verket Bed Scene som består av tre unga kvinnor på en säng beskriver Örnlind som en sexuell akt 

mellan kvinnorna och hur han ur scenariot kan avläsa av deras ansiktsuttryck och kroppar att det 

inte rör sig om något njutbart eller kärleksfullt. Istället tycks det vara ett homoerotiskt experiment 

till attribut för den unga och självständiga kvinnan. Han talar om hur accessoarer så som 

hästsvansar, tuppkammar och platåskor som ger publiken något att relatera till ur sin egen ungdom, 

attiraljer som refererar till en kaxig, upphöjd och lite skrämmande stil. På det här sättet skapar von 

Zeipel en konversation mellan betraktare och objekt som spelar på nostalgiska återblickar till den 

ambivalenta ungdomstiden med tillhörande identitetssökande och underliggande ångest.
64

    

Det är av relevans att se till vilken utställning eller vilket verk recensionen tillägnas då dessa kan 

skilja sig åt tematiskt och formmässigt beroende på kontexten. Även om konstnären har ett 

formspråk som genomsyras av samma röda tråd, i von Zeipels fall den unga magra tonårsflickan i 

stort format, kan kontexten som verken visas i, vara avgörande för intrycket hos den som 

recenserar. Kajsa Haidl som fick sin recension av von Zeipels utställning på Växjö konsthall, 

publicerad i kvällsposten den 15 April 2013, har gjort en komparation mellan flera utställningar. 

Hon beskriver hur hon anser att von Zeipels verk fungerar i olika kontexter. Recensionen heter 

"Räcker inte med en schabloniserad bild", en titel som skvallrar om den kritik den innehåller. 

Haidl börjar med att redogöra kring något som hon kallar för framgångsformeln, ett fenomen som i 

enhet med hennes tycke kan appliceras på von Zeipel. Det är en stegvis förklarad process som 

bygger på att konstnären måste lära sig konsthistoria, ta examen från en kvalificerad skola och 

sedan bryta mot någon norm för att nå framgång. Von Zeipel började studera klassiska skulpturer, 

tog examen på konsthögskolan och skapade skulptur som med sitt stora format och kaxiga attityd, 

utmanar och går emot den idealiserade kvinnobilden. Hon uppfyller alltså de tre stegen i 

framgångskedjan enligt Haidl. Vidare redogör hon för betraktelsen av von Zeipels skulptur som 

finns installerad på Göteborgs konstmuseum, en åtta meter hög strippa som enligt recensenten gör 

ett mäktigt intryck med sitt stora format och attityd bland de äldre marmorstatyerna som hon delar 

utrymmet med. Utanför gallerian Mood i Stockholm finns ytterligare en av von Zeipels skulpturer, 
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Pretty Vacant.
65

  

Skulpturen tolkas av Haidl in som en kommentar till den shoppande befolkningen som låter sig 

passiviseras av shoppingbegär, ofta bestående av unga kvinnor. Med den anledningen finner sig den 

Pro-Ana-inspirerade tonåringen en passande plats i kontexten kring köpcentret. Nästkommande 

utställningskontext i recensionen berör den utställning som ägde rum på Växjö konsthall 2013. 
66

 

Haidl förkunnar att hon här får känslan av att de tre inlånade verken som utställningen består av är 

till synes en snabb och ogenomtänkt skara karaktärer som endast bidrar med intrycket av en sista-

minuten-lösning i en vag kontext. Anledningen menar hon på, är att skulpturerna inte sätts i ett 

tillräckligt sammanhang. Efter att ha studerat skulpturerna ett par gånger har man enligt Haidl listat 

ut hur de fungerar och då är det inte längre tillräckligt att använda den schabloniserade tonåringen 

för att utmana den klassiska skulpturen, utan att ytterligare avancera och problematisera.
67

 

För att återknyta till det kultursociologiska perspektivet kan det vara relevant att se till kontextuella 

skillnader i synen på konsten beroende på samhällssystem och geografiska skillnader.  

Von Zeipel berättar i vår intervju att det finns skillnader mellan vad man uppmärksammar i hennes 

konst beroende på om den till exempel ställs ut i Sverige eller USA. Hon berättar att man i Sverige 

lägger stor vikt vid att påpeka hur hennes skulpturer ser okonventionellt magra eller anorektiska ut, 

medan hon inte upplevt den typen av kritik eller tolkning i USA. Även om det är ett perspektiv som 

snarare återfinns i en mer allmän medial debatt där verken tenderar att tolkas mer bokstavligt eller 

ytligt, omnämns det ofta som en aspekt i även i recensionernas tolkningarna. 

Jessica Kempes recension Gipstjejen tar strid med Carl Milles är ett förverkligande av detta 

specifika fenomen. Recensionen publicerades i tidningen Dagens Nyheter, kultur och nöje den 16e 

mars 2015 i samband med von Zeipels utställning på Millesgården. Kempe formulerar en analys av 

von Zeipels skulpturserie och beskriver skulpturerna som ambivalenta varelser, vilka vill lysa med 

sin kaxiga attityd och kroppskontroll men samtidigt lyder under anorektiska ideal. I en jämförelse 

med Carl Milles skulpturer som också fanns med i utställningen menar hon på att von Zeipels 

karaktärer ser bortbantade, androgyna och skissartade ut och hon talar om dem som en symbol för 

det normbrytande hos den unga flickan med fokus på kroppen. 
68

 Att Kempe väljer att lägga vikt vid 

de magra flickorna som en symbol för skillnaden mellan kroppsidealen i Milles skulpturer och von 

Zeipels exemplifierar hur interaktionen mellan verken och temat på utställningen kan avspeglas i en 

utvärderande text. I Kempes recensionen reflekteras det över också över andra  symboler i verken 

än specifikt det magra idealet i form av det sexuella i kroppspråket och hierarkin gentemot 
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betraktaren men det som utmärker den är beskrivningen av skulpturerna som lydande under 

anorektiska ideal. Om vi istället ser till hur en Amerikansk Recension kan se ut, ser vi att det finns 

andra perspektiv och att de anorektiska referenserna i synen på von Zeipels skulpterade 

kvinnokroppar inte uppmärksammas på samma sätt. Sophie Bazalgettes recension Pony Tails: To 

Live Play Move and Clash As She Will på det konstkritiska forumet Snackartreview, har ett fokus 

som skiljer sig åt från de svenska recensioner vi tidigare studerat.  

 

Till en början tar Bazalgette upp ett perspektiv av utställningen Pony Tails där hon påvisar saker 

som tidigare nämnts, att skulpturerna kommunicerar med varandra och betraktarna, att deras 

storskaliga format bidrar till hierarkiskt övertag. Vidare övergår hon mot att tolka skulpturerna vid 

feministiska hjältinnor som hävdar kvinnans rätt till att synas. Även om von Zeipel har skapat 

bilden av en objektifierad kvinna och gör respektabla tjejer till vrak, hävdar de rätten till sina 

kroppar och sin existens med sina stora format, ansiktsuttryck och utmärkande attributer.
69

  

Samtidigt som många Svenska recensenter väljer att fokusera på det ambivalenta, ångestfyllda och 

identitetssökandet i skulpturerna tar Bazalgette steget mot att istället tolka in skulpturerna som en 

hyllning till den unga kvinnan, oavsett vad hon är eller strävar mot.  

 

Utöver recensioner av von Zeipels skulpterade verk, har det också skrivits kritik kring boken eller 

utställningskatalogen, Pro-Anatomy. Den 23 Februari 2015 publicerar Aftonbladet recensionen 

Skulpturer som utmanar moralen - Ätstörningar och kroppens gränser blir till konst, en analys av 

Pro-Anatomy som släpptes i samband med utställningen Zoo Colective. Skribenten Ida Therén 

uppmärksammar här först titeln på katalogen och refererar till den Pro-Ana rörelsen i vilken anorexi 

idealiseras och proklameras som livsstil. Vidare tolkar hon in det von Zeipel skriver i katalogen om 

den egna resan och svältexperimentet som den bidragande faktorn till att de högresta och otänkbart 

magra kvinnoskulpturerna växte fram. Therén behandlar också frågan kring huruvida von Zeipels 

metod för att finna sitt formspråk, och att hon sedermera applicerat den utmärglade kroppsformen 

på sina skulpturer, är moraliskt försvarbar. Avslutningsvis besvarar hon frågan kring dilemmat med 

att det är irrelevant så länge konsten är bra, omoralisk konst kan för övrigt påverka oss till att bli 

bättre människor.
70
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3.5 Hur ser den mediala debatten ut kring von Zeipels verk om det finns en 

sådan? Stämmer den överens med konstnärens avsikt med verken? 

 
”Varför hyllar ni ett kroppsideal som ni sedan säger är sjukt? 

Ni har till och med köpt en av oss och ställt henne mitt i en rondell i Linköping, med hennes extremt 

magra skulderblad för alla att se. Hur tänkte ni där? Är hon snygg? Med en läcker kropp? Så man 

måste se ut för att bli omtyckt? För att få bli ställd mitt i en rondell som alla barnen som sitter i 

bilarna kan titta på? Ni hade knappast betalat en massa skattepengar för en jättefet kvinnokropp 

mitt i en rondell, eller hur? Nä smal ska man vara! Då hyllas man, då blir man känd, då får man 

vara med överallt. Se bara på oss, vi flyger runt runt i världen till olika konsthallar, vi är 

fullbokade, vi blev inbjudna till självaste Millesgården, alla älskar våra magra kroppar. Så varför 

skulle vi äta när det är så här man ska se ut för att bli hyllad och känd?” 
71

 

 

Med dessa ord beskriver Linda Skugge i sitt inlägg Konstprojekt med kroppen som vapen i 

Göteborgsposten den 7e april 2015 vad hon vill likna vid ett krig som von Zeipels skulpturer för 

mot samhället. Inlägget består av översatta fragment ur boken Pro-Anatomy och Skugges egna ord 

av de skulpterade flickornas kamp i någon slags sarkastisk underton. Idealiseringen av den smala 

kroppen utgör centralpunkten och tycks, om man ser till debatten kring von Zeipels verk, vara det 

som uppmärksammas allra mest när hennes verk omnämns. I kapitlet kring det recessiva 

mottagandet har vi redogjort för vad recensenter och kulturkritiker har utläst ur von Zeipels 

skulpturer och bok, nu flyttar vi istället fokus till det mer allmänna tyckandet och upplevelsen kring 

verken. 

 

Långt tillbaka i konsthistorien har avbildningen av mänskliga kroppar varit ett vanligt 

förekommande tema i skulptur och måleri. Människor har häpnats och upprörts över hur man valt 

att avbilda kropparna och konstnärerna har brutit mot tabubelagda normer gällande nakenhet, 

sexualitet och skönhet för att bana väg för den samtidskonst vi ser idag.  Kajsa Haidl diskuterade 

framgångskonceptet i föregående kapitel.
72

 

 

Hon förklarar konstnärens väg mot berömmelse med tre steg varav ett steg säger att konstnären bör 

bryta mot något tabubelagt för att nå framgång. Om man skulle applicera idén om tabubrott på von 

Zeipels framgång skulle den utöver den utmanande attityden mot sexualitet och den normativa 

kvinnliga musan, kunna bestå i idealiseringen av det extrema uttrycket i de magra kropparna.  
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Von Zeipel själv beskriver själv dels i vår intervju men också i flera andra, bland annat i Sveriges 

radio P4 den 4 April 2013, hur hon inte avser att provocera med sina verk utan att de är ett resultat 

av hur samhället ser ut, samt hur hennes faschination över kroppen och anatomin har en roll i 

uttryckssättet. 
73

 

 

Det här är ett resonemang som inte anammas av alla, det finns pågående medial debatt kring 

huruvida von Zeipels verk är moralisk acceptabla att uppvisa i det offentliga rummet eller inte och 

fokus i den är synen på det kroppsideal som skulpturerna avspeglar.  

På bloggen evitapix.se skrivs det om skulpturen Pretty Vacant som bloggaren stiftat bekantskap 

med utanför en av entrédörrarna till köpcentret Mood. Skribenten anser att den gigantiska flicka 

som utgör skulpturen ser ut obehaglig ut och hävdar att hennes kroppsbyggnad befinner sig i ett 

stadium av kraftigt utvecklad anorexia. Senare följer en beskrivning av skulpturens syfte som 

skribenten hämtat ur en intervju med von Zeipel där bakgrunden till verket förklaras med en 

parallell till omänsklig styrka. 
74

 

Förklaringen omvänder här vad som till en början liknar ett kritiskt utlåtande till följd av 

provokation. Liknande uttalanden går att återfinna i flera utföranden, vissa som förhåller sig direkt 

kritiska till att von Zeipels verk finns tillgängliga för allmän exponering.  

På bloggen Konst eller Konstigt uttalar sig skribenten kring sin uppfattning som liksom det förra 

blogginlägget vi talade om, beskriver Pretty Vacant som en staty av en tjej med allvarliga 

ätstörningar. Här efterföljs inte kommentaren med någon närmare förklaring, istället avslutar 

skribenten med en reflektion över verkets titel och huruvida ordet Pretty skulle kunna bytas ut mot 

Gräslig. 
75

 

 

Skribenten på bloggen steeleanna.blogspot.se skriver avseenden gällande Pretty Vacant både ur 

eget perspektiv och som taleskvinna för en organisation. Verket får symbolisera det hon vill 

förkunna med sin teori kring hur starkt konstens signalvärde är. Hon förklarar skulpturen utanför 

Gallerian Mood som objektifiering av en fruktansvärd kvinnobild och menar på att von Zeipel 

glorifierar ätstörningsproblematiken med sin skulptur. Utöver det anser skribenten att skulpturen är 

malplacerad där den står placerad utanför gallerian till allmän beskådning och att den istället hade 

kunnat platsa bättre i kontexten bland de andra skulpturerna inne i gallerian. Slutligen påvisar hon 
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att inga agg hyses mot konstnären för det arbete hon gör men att gallerian borde ta sin ansvarsroll i 

det hela.
76

 

 

I vår intervju pratar von Zeipel om sina erfarenheter kring hur det är att utsättas för kritik som de 

ovannämnda debattörernas. Svaret blev att det ät tråkigt att människor läger sådant starkt fokus på 

just anorexiadebatten och inte går in för att analysera karaktärerna på ett djupare plan. Många 

tenderar också referera verken till att von Zeipel själv skulle ha problem med ätstörningar, vilket 

hon tror grundar sig i en åldersrelaterad syn där konstnären är ung kvinna och verken föreställer 

unga kvinnor. Hon erkänner att hon gärna tar emot kritik ser det som en positiv garanti för att 

människor har sett och uppmärksammat hennes verk. Att verken skulle passeras utan att tilldraga 

sig någon uppmärksamhet menar hon på skulle kännas som ett misslyckande, de är verk som 

gränsar mellan vad som är allmänt accepterat att visa upp som konst eller ej. Skulpturerna är på 

gränsen till för ocensurerade att anta det offentliga rummet men samtidigt har de ett syfte, att 

aktivera åsikterna hos sina betraktare. Den här åsikten styrks också i intervjun med Sveriges Radio 

P4
77

 samt i flera andra intervjuer med von Zeipel, bland annat i en djupgående intervju för tidningen 

Konstnären nummer 4 år 2013
78
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4. Slutdiskussion 
 
 

Cajsa von Zeipel är konstnären som tog sina överdimensionerade vita skulpturer in i salongerna, de 

unga kvinnorna som tycks ha passerat tonåren men någonstans vill blomma ut i en slags revolt och 

uppleva det de aldrig fick ägna sin ungdom åt. Som en av de klarast lysande stjärnorna på 

konstarenan i vår svenska samtid tar sig von Zeipel an uppdraget att delge konstvärlden en mer eller 

mindre provokativ twist på klassisk skulptur. Kanske är Haidls förklaring med den exemplifierade 

framgångskedjan
79

 inte så långt bort från sanningen när det gäller den unga skulptören som på kort 

tid har byggt upp en karriär som många konstnärer inte under sin livstid närmar sig. Von Zeipel har 

en kvalificerad examen från konsthögskolan, inspiration ur en konsthistorisk aspekt och hennes 

konst bryter mot vissa normativa principer men det är något utöver det som får framgången att 

stanna kvar och publikens intresse att kvarstå. Möjligtvis grundar det sig i att verken har en 

nyanserad och invecklad öppenhet för tolkning. Det finns ett antal återkommande faktorer som 

skulle kunna tolkas som kritik i konsten vilket vi talade om i första delen av empirin. Skulpturerna 

har ett stort format och är oftast flera meter höga, ibland står de på podium, annars har de skor med 

platåer som får dem att torna upp sig över betraktaren vilken då får känslan av att vara liten. Med 

kaxiga attributer som normativt utmanande klädsel, frisyrer och genomträngande blickar inger de en 

attityd som tar plats och utmanar hierarkin gentemot betraktaren. Vem är det egentligen som 

observerar vem? Von Zeipel utmanar klassiska konventioner där männen agerat observatörer och 

kvinnorna varit avpersonifierade objekt för männen att beskåda för estetisk vinning. Hon menar på 

att det är en reaktion mot hur kvinnan tidigare i konsthistorien har framställts som blida och passiva, 

den utmanande avbildningen ger också skulpturen ett försvar mot utsattheten av att kunna 

observeras från olika vinklar. Det androgyna och magra kroppsidealet som appliceras på kvinnorna 

sägs grunda sig i von Zeipels fascination för kroppen men skulle kunna tolkas mycket som en 

konsekvens av den tid vi lever i där det magra idealet både glorifieras och kritiseras. Det blir också 

som en symbol för kvinnans försök att ta kontroll över kroppen och för von Zeipel att delge sina 

skulpturer ett kroppsideal som är extremt och normbrytande gentemot det realistiska formspråk som 

präglat skulpturkonsten under tidigare epoker. Tidigare har mannen haft kontroll över den kvinnliga 

kroppen i skulpturkonsten och skapat musan av hennes uttryck efter det som behagar honom. 

Konstnärsyrket har varit mansdominerat och kvinnan har stått under mannen i systemet och till och 

med behandlats som ägodel till mannen vilket konsten avspeglat, precis som den kultursociologiska 

traditionen vill förmedla. Von Zeipel är normbrytande på det sättet att hon på något sätt fråntar 

mannen den manliga blicken och rätten till att betrakta hennes skulpturer av kvinnor som estetiska 
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objekt. Den politiska eller ekonomiska maktstatus som skulpturala avbildningar av mannen har 

givits i form betraktande blickar och upphöjda positioner, har von Zeipel transformerat till kvinnan i 

sina skulpturer medan de skulpturer män som hon gestaltat får stå för den passiva blidheten som 

kvinnan i historien har fåt stå för. 

 

Om man ska applicera perspektivet kring mannen och kvinnans olika status och positioner i 

samtiden blir kroppsidealet som von Zeipel arbetar med, en protest mot kvinnans kollektiva 

destruktivitet i form av vikthets och försök till att påverka kroppen på ohälsosamma. Det manliga 

idealet å andra sidan menar hon på präglas av bilden på en atlet som utsätter sin kropp för 

extremsport med hög faktor av hälsorisker och istället för att ses som offer för samtida ideal, 

upphöjs till hjälte.  

 

Att läsa ur det recessiva bemötandet av von Zeipels verk, kan man snabbt klargöra att den breda 

tolkningsmöjligheten är ett existerande fenomen kring verken. Recensenterna uppmärksammar hur 

hierarkierna rubbas mellan betraktaren och objektet när skulpturerna hävdar sin rätt till rummet. De 

observerar också hur verken samspelar sinsemellan och gentemot andra konstnärers verk. Generellt 

sett genomsyras recensionerna av en tolkning av verken som attitydbegåvade karaktärer med 

ungdomens ambivalens i blicken.  Mottagandet av verken präglas också av ett intresse för von 

Zeipels förmåga att skapa karaktärer som gör intryck och hyllningar till hur väl hon lyckas få sina 

skulpturer att verka i symbios med andra verk, till exempel Carl Milles skulpturer vid utställningen 

på Millesgården. I avsnittet kring det recessiva bemötandet tas också det kultursociologiska 

perspektivet kring kontextuella skillnader upp och då främst punkten kring hur konstnären upplever 

att kritiken kring verken ser annorlunda ut i Sverige respektive USA. I Sverige är lägges mycket 

fokus på kroppsidealet och det okommersiellt magra hos flickorna och deras osäkra sinneslag 

medan man i USA tycks fokusera mer på skulpturerna som feministiska symboler. Vad det här 

grundar sig i är svårt att avgöra men troligtvis är det ett resultat av olika syn på samhället och 

genomslag av kroppsideal. Sverige präglas av en stor kroppsdebatt och mat, vikt, träning och hälsa 

är ett ämne för debatt i sociala medier. I USA har man inte kommit lika långt i jämställdhetsfrågan 

på vissa håll som vi i Sverige har, vilket skulle kunna resultera i att det är vad man fokuserar på vid 

tolkning av konsten också.    

 

Med största sannolikhet är det just den svenska kroppsdebattens stora utbreddhet som har resulterat 

i att von Zeipels verk har blivit ämne för diskussion. Det är främst de offentliga verken som har 

bidragit till debatten vilket sannorlikt grundar sig i den allmänna tillgången till exponering av 

verken i offentligheten. Debatten behandlar frågan kring huruvida von Zeipels verk delger en 
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negativ effekt på de som betraktar dem och om den går att finna moraliskt korrekt att uppvisa som 

offentlig utsmyckning eller ej på grund av de osunda kroppsideal som skulpturerna har. Von Zeipel 

menar själv på att den här synen på verken är ett oförtjänt urval av information som åtsidosätter de 

andra delarna hos skulpturernas karaktär. Samtidigt omvänder hon det till något positivt, ett bevis 

på att verken har blivit uppmärksammade och om en konstnär som hon, arbetar med ett formspråk 

som gränsar mellan tillåtetet och otillåtet är det en debatt man får finna sig i. som upphovsman eller 

kvinna till offentliga verk kan man antingen göra människor nöjda eller likgiltiga med ett dekorativt 

verk som är censurerat från starka ståndpunkter, eller producera något som av vissa kan anses 

gränsöverskridande och därmed säkra att verket uppmärksammas. 
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