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Inledning 
 

Min första kontakt med Jenny Holzers verk bestod av en bild i kurslitteraturen från A-kursen. 

Bilden föreställde installationen på en elektronisk skylt som används i kommersiella syften på 

Times Square i New York, med texten Protect me from what I want. Det geniala att placera 

denna text som uttrycker en önskan om skydd mot det man vill ha på just en ”reklampelare” 

gjorde att jag lade konstnärens namn på minnet. Namnet dök upp vid fler tillfällen och varje 

verk hade en briljant enkelhet i sig samtidigt som de var slagkraftiga. Min fascination för 

Holzer bottnar främst i en djup beundran för den tekniska framställningen i hennes verk. 

Texten är synnerligen relevant för upplevelsen och det är intressant att studera vad hennes val 

av medel och material gör för texten. Förutom det rent tekniska och konkreta är det min 

personliga upplevelse av hennes verk som styrt mitt ämnesval. Jag känner en stark dragning 

till hennes verk och kunde inte motstå lockelsen att fördjupa mig i dem, trots min 

ursprungliga tanke att ägna c-uppsatsen åt bildanalyser av mer traditionella konstbilder. Verk 

som till stor del består av text intresserar mig mer och mer och i denna uppsats finns även en 

jämförande analys med Guerilla Girls. 
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Syfte och frågeställning 
 

I många fall låter Holzer en grundtext ta sig uttryck i flera former och i denna uppsats ska jag 

undersöka olika uttrycksformer och vad effekterna blir i dem. Fokus kommer att ligga på en 

serie som heter Truism och jag har för avsikt att undersöka vad det är som gör texterna i 

denna serie så anmärkningsvärda. Vad är det som står bakom upplevelsen av dem? Med detta 

verk som utgångspunkt ska jag studera andra verk och skillnader respektive likheter, i detaljer 

såväl som i helheterna. Blir de annorlunda eller är de i slutändan desamma? Utöver detta ska 

jag studera hur hon framställs i konsthistoriska sammanhang och i vilka kontexter hon 

omnämnts. Jag har valt att koncentrera mig på de konsthistoriska material som används som 

kurslitteratur och på så vis få insikt i vilken den generella bilden av Holzer är som 

konststuderande ställs inför. Jag ska undersöka den litteratur som ingått i min egen utbildning 

men även kurslitteratur från kurser på andra utvalda högskolor och universitet. 

 

Mitt syfte är följaktligen att undersöka bilden av Jenny Holzer i konsthistorisk litteratur, samt 

att undersöka den varierande/bestående effekten i hennes olika verk, med tyngdpunkt på 

Truism. Detta kommer jag att göra genom att ställa följande frågor: 

 

Vad sägs sammantaget om Jenny Holzer i kurslitteratur från olika universitet/högskolor? 

Nämns hon i olika kontexter eller är de överlag desamma? 

Vad ger en bildanalys av samma serie (text) men i olika tekniska framställningar och rum? 

Vad ger en komparativ analys av utdrag ur olika serier? 

Är likheterna/skillnaderna i det slutgiltiga uttrycket påtagliga eller subtila? 

Vad ger det att göra en komparativ analys mellan Holzer och andra konstnärer som också 

arbetar med text, så som Guerilla Girls? 

 

Metod, teori, material och disposition 
 

För att nå fram till svaren på mina frågeställningar har jag studerat Jenny Holzers verk, 

medierade bilder såväl som original. Ett flertal bildanalyser, även komparativa sådana, har 

legat till grund för de resultat jag kommit fram till. För att kunna närma mig Holzers verk och 

bilden av konstnären har jag noggrant studerat litteratur om Holzer. Jag har även undersökt 
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litteratur som berör ”konstfeminism”1 för att se huruvida ett sådant perspektiv på Holzers verk 

blir fruktsamt. För den konsthistoriografiska analysen har jag studerat och kritiskt granskat 

den konsthistoriska kanon i vilken Holzer och hennes samtida ingår. Grunden i denna uppsats 

utgörs alltså av bildanalyser och studier av litteratur om Jenny Holzer.  

 

Det material jag har studerat om Jenny Holzer har övervägande varit på engelska. En del 

termer angående den teknik hon använt i sin konst har jag inte lyckats hitta fullgod 

översättning till. Spectacolor board på Times Square kommer jag att hänvisa ofta till, utan 

svensk översättning. Detta är en stor elektronisk skylt i det offentliga rummet som visar 

reklam, nyheter och väder. Electronic signs har jag översatt direkt till elektroniska skyltar. 

LED (light-emitting diodes)2 översätts med lysdioder. 

 

Fokus i analyserna av Holzers verk ligger på det kontextuella och platsspecifika, och ett 

genusperspektiv utgör det övergripande teoretiska perspektivet i denna uppsats. I den 

konsthistoriografiska undersökningen granskar jag i vilken utsträckning Holzer behandlas 

utifrån en genusrelaterad ingångsvinkel. Jag kommer även att diskutera hur relevansen av 

genus blir aktuell i tolkningar av hennes verk. 

 

Jag har disponerat uppsatsen på följande sätt: redovisning av den konsthistoriografiska 

undersökningen samt resultatet av den inleder uppsatsen för att ge en så översiktlig bild som 

möjligt av konstnären och hur hon framställs. Efter det följer en studie i tolkning av ”rösten” i 

Jenny Holzers verk. I denna studie framhävs faktorer man bör ta i beaktande, samt existerande 

teorier om henne och hennes egna tankar om nämnda röst. Efter detta fördjupas analyser av 

hennes verk. Mest utrymme har Truism och några av de olika formerna som detta verk 

framställts i, framför allt seriens framställning i Wanås. Det följs av komparativa analyser 

med tre av hennes verk; Inflammatory Essays, Survival och Lustmord. Analyserna är 

huvudpunkten i uppsatsen. Efter analyser av Holzers verk görs en jämförelse med verk av 

                                                
1 Ett begrepp som myntas i utställningskatalogen om Konstfeminism, Anna Nyström m fl. (red.) (2005) 
Konstfeminism. Strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till idag. Utställningen och katalogen handlar om 
feministisk konst i allmänhet. Det är först på senare tid som man börjat tala om flera olika feminismer, till 
skillnad från en enda. Exempel på litteratur; Anette Göthlund och Yvonne Eriksson (2004) Möten med bilder. Jo 
Anna Isaak (1997) Feminism & Contemporary Art. The revolutionary power of women’s laughter. Marsha 
Meskimmon (2003) Women Making Art. History Subjectivity aesthetics. Claire Pajaczkowska och Fiona Carson 
(2001) Feminist Visual Culture 
2 Isaak (1997) s 34 



 6

Guerilla Girls. Svar på mina frågor om effekterna i Jenny Holzers verk och den 

konsthistoriografiska bilden av henne utvecklas allt eftersom i texten. 

 

Redogörelse över konsthistoriografisk undersökning 
 
I detta kapitel kommer jag att tala om den kurslitteratur i vilken Jenny Holzer omnämns – 

eller bör omnämnas. Jag redogör för vad som sägs, i vilket sammanhang hon tas upp samt hur 

man beskriver henne och vilka av hennes verk som används som exempel. Jag inleder med 

den litteratur som jag själv mött under min egen utbildning i Halmstad, för att sedan fortsätta 

med tre andra universitet. Slutligen kommer jag att göra en analys och en sammanfattning av 

undersökningen.  

 

I följande konsthistoriografiska undersökning har jag valt att undersöka tendenser snarare än 

att genomföra en fullständig objektiv koll. Jag har valt ut tre stora universitet, men varit noga 

med att välja universitet som var förhållandevis spridda geografiskt, så jag inte skulle 

redovisa resultat enbart ifrån sydvästra Sverige. Således är det kurslitteratur från Lund, 

Stockholm och Umeå som jag har undersökt. Delar av urvalsprincipen har varit att enbart 

fokusera på litteratur som berört internationell 1900-tals konst. Jag har även uteslutit böcker 

som koncentrerar sig på arkitektur. Från Lunds universitet utgick jag ifrån grundkursen i 

konstvetenskap 1 – 30 hp, och ifrån denna koncentrerade jag mig på den kurs som var 

relevant för mitt syfte, dvs. Västerlandets konsthistoria 1900 till idag, 7,5hp. Från Stockholms 

universitet utgick jag även där ifrån grundkursen, 40 p med det gamla poängsystemet. Kursen 

vars litteratur jag sedan studerade var Konsten från tidigt 1900-tal till nutid, 6p. Det fanns 

flera kurser att välja bland och jag valde just denna då det var en större delkurs i poängantal 

samt fokuserade enbart på 1900-talet och framåt. Vid Umeås universitet utgick jag ifrån 

grundkursen Från modernismen till idag på 30hp och delkurserna Konsten 1960 – 1980 och 

Konsten 1980 till vår tid, båda på 6hp. För bästa möjliga jämförelse universiteten emellan 

hade jag som utgångspunkt att studera kurser snarlika varandra. Slutligen har jag valt de 

böcker som utifrån sidoantalet tycks vara huvudböcker. Som avslutning på denna inledning 

kan jag säga att merparten av de böcker som tar upp Holzer inkluderar grundläggande 

biografisk fakta, som att hon är född 1950 men bara en tar upp att hon är född i Ohio, USA. 
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Högskolan i Halmstad 
 

Den första konsthistoriska bok från min egen utbildning som tar upp Jenny Holzer är Marilyn 

Stokstads’ Art: a Brief History. Holzer behandlas i kapitlet Art Since 1945, under rubriken 

Installation and Video Art.3 Det förgående stycket, Art With Social Impact, berörde precis 

som rubriken antyder samhällsrelaterad konst, något som det anknyts till i stycket om 

installation och videokonst. Styckena är förhållandevis korta och konstnärerna får ett jämnt 

fördelat utrymme. Detta stycke inleder med att tala om hur konstnärerna som verkade på 90-

talet gick in för att nå till en större publik med konst som var meningsfull och 

samhällsrelevant, samt att de experimenterade med nya mediala medel. Här kommer texten 

smidigt in på Holzer och hur hon nyttjade reklamens uttrycksmedel för att nå ut till en publik 

som inte bevistade museum eller dylika konstinstitutioner. Det verk som omnämns, och finns 

som bildmaterial i samma kapitel, är en installation på Guggenheim Museum som inkluderar 

utdrag från Truism, Inflammatory Essays, Living, Survival, Under a Rock, Laments samt 

Mother and Child. 4 Installationen inbegriper elektroniska skyltar och granitbänkar, en 

kontrast som uppmärksammas i texten. Holzers texter beskrivs som provocerande, störande 

och oroande.5 Helheten i det sammanhang som Holzer behandlas i lägger mer fokus på det 

postmoderna i denna tids konst än det feministiska (som inte behandlas alls i just detta stycke, 

utan i ett tidigare6). Denna bok använde vi i en kurs om konstens äldre historia och då ingick 

givetvis inte kapitlet som inkluderar Holzer i vår läsning. 

 

Nästa bok i vilken Holzer omnämns är Jonathan Finebergs’ Art Since 1940: Strategies of 

Being, i kapitlet The Eighties. Stycket heter Political Appropriation7 och tar upp Holzers sätt 

att arbeta med mediala reklamverktyg och med korta textstycken ironisera stereotypa mediala 

meddelanden. Denna bok exemplifierar Holzers arbete med Truism och uppmärksammar de 

många olika uttrycksmedel som denna serie visar sig i, såsom elektroniska skyltar, tryck på T-

shirts, kepsar, flygblad och affischer. Vidare betonar texten den opersonliga rösten i Holzers 

Truism.8 Det verk som återfinns som bild är ett utdrag från just Truism; Abuse of power comes 

as no surprise på  spectacolor board på Times Square i New York.9 

                                                
3 Marilyn Stokstad (2004) Art: a Brief History. s 523 
4 ibid s 523 
5 ibid s 523 
6 ibid s 516 – 518 
7 Jonathan Fineberg (2000) Art Since 1940: Strategies of Being. s 474 
8 ibid s 475 
9 ibid s 476 
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Den tredje boken från utbildningen i Halmstad i vilken Jenny Holzer förekommer är ifrån B-

kursen, Whitney Chadwicks Women, Art and Society. Jag har valt att, vid undersökningen av 

litteraturen från min egen utbildning, utgå ifrån A-kursens litteratur. Undantag gjorde jag för 

just Women, Art and Society, då denna fokuserade kvinnor i konsten och jag ansåg det 

givande att undersöka Jenny Holzer i ett mer uttalat genusperspektiv. Kapitlet heter New 

Directions: A Partial Overview och talar om hur skeenden, utvecklingar och enskilda 

händelser i samhället påverkade kvinnor och hur samhällskritisk och samhällsrelevant konst 

blev väsentligt för många kvinnliga konstnärer. I likhet med ovan nämnda kapitel i vilka 

Holzer omnämns behandlar detta det politiska i konsten, främst under 70- och 80-talet. Just 

detta kapitel har dock en påtagligare feministisk fokus än förgående böckers, något inte 

alldeles oväntat då denna bok berör just kvinnor i konstvärlden. Chadwick berättar hur ämnen 

som påverkade konsten under 80- och 90-talen, såsom kön och sexualitet, diskuterades flitigt i 

engelska tidningar och utställningskataloger. Chadwick menar att man här kan se hur 

feminismen starkt präglade konst av kvinnliga konstnärer.10 Även i denna bok är utrymmet 

förhållandevis jämnt fördelat mellan konstnärerna. Om Holzer skrivs det att hon verkade både 

konceptuellt och postmodernistiskt, samt nyttjade information i sin konst. Chadwick tar upp 

Truism och Inflammatory Essays som exempel, men påpekar skillnaderna i den ändå 

gemensamma anonyma rösten – Truism består av åsikter, utformade som information, medan 

Inflammatory Essays består av uppmaningar.11 Det faktum att formen för verkens 

framställningar varierar nämns och även att rösten bakom verken får något påtagligt 

auktoritärt över sig. Bildexemplet är från Truism; Private property created crime, spectacolor 

board på Times Square i New York.12 Holzer omnämns även i förbifarten som en bland flera 

konstnärer i vissa utställningar.13 

 

Lunds universitet 
 

Chadwicks Women, Art and Society förekommer också i litteraturlistan från Lund och det står 

dessutom att läsa vilka kapitel som är aktuella för delkursen. Dock inkluderas inte kapitlet i 

                                                
10 Whitney Chadwick (2003) Women, Art and Society. s 378 
11 ibid s 382 
12 Chadwick (2003) s 381 
13 ibid s 379. Holzer var en av fem kvinnor som deltog i utställningen ”American Art in the 20th Century”, där 
resterande 61 konstnärer var män. Samt s 434, som berättar hur Louise Bourgeois 1993 var den andra kvinnan 
efter Holzer (1990) att representera USA i Venedigbiennalen.  
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vilket Holzer ingår alls i den litteraturen. Det bör tilläggas att konstnärerna Cindy Sherman 

och Barbara Kruger, som ofta figurerar i samma textsammanhang som Holzer, inte heller 

ingår i de sidor som konstvetarstudenterna i Lund i ska läsa under sin grundkurs. 

 

Förutom Chadwick har Lunds konstvetenskapliga grundkurser, liksom Halmstads, även 

Finebergs Art Since 1940: Strategies of Being gemensamt. Dock står det ej vilka sidor som är 

aktuella. 

 

Penelope J.E. Davies m fl. står bakom Janson’s History of Art. The Western Tradition som 

bidrar med ungefär samma längd på stycket information om Holzer som ovan nämnda böcker 

och är väldigt informativt. Kapitlet har titeln The Postmodern Era: Art Since 1980 och Holzer 

finner vi under rubriken Deconstructing Art: Context as Meaning, i stycket som handlar om 

fotografi och lysdioder.14 Det talar om hur hon verkar subversivt, mot just det reklamområde 

hon arbetar inom. Boken berättar kort om Truisms uppkomst 1977 och dess utvecklade från 

affischer, T-shirts och kepsar till elektroniska skyltar (bland annat spectacolor board på Times 

Square i New York) och slutligen de lysdioder i mitten på 80-talet som kom att bli Holzers 

mest kända verk. 15 Det talas vidare om de olika inställningar och attityder som går att finna i 

Truism. Stycket avslutas med en beskrivning av Holzers utställning på Guggenheim Museum, 

där betraktaren omges av uppfordrande, förmanande och synande påståenden från lysdioder 

såväl som granitbänkar. Bildexemplet16 är från samma utställning, med utdrag från Truism, 

Inflammatory Essays, Living, Survival, Under a Rock, Laments samt Mother and Child. Dock 

inkluderas inte heller denna information i kurslitteraturens utvalda sidor. Det är en bok på 

drygt tusen sidor, ändå är det bara nittio sidor som ingår och de sträcker sig över 

modernismen och stannar precis innan postmodernismen. 

 

Stockholms universitet 
 
Även Stockholms Universitet nyttjar Chadwicks Women, Art and Society och här inkluderas 

kapitlet som Holzer ingår i. Sidorna som ingår i kursen täcker modernismen till och med 

postmodernismen. 

 

                                                
14 Penelope J.E. Davies m fl. (2007) Janson’s History of Art. The Western. s 1094 
15 ibid s 1097 
16 ibid s 1098 
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I John Jacobus, Daniel Wheelers och Sam Hunters Modern Art omtalas Holzer i kapitlet The 

Post-Modern Eighties: From Neo-Expressionism to Neo-Conceptualism17, under stycket om 

just neo-konceptualism. Där berättar de om Holzers arbete med text och liknar det vid de 

första konceptualisternas, men i en ny, kraftfull förpackning. Boken bedömer att det är hennes 

korta påståenden som av hennes arbete haft störst effekt i konstvärlden. Detta på grund av de 

oförutsägbara och provocerande meningar som annars gärna undviks i mediala och 

kommersiella sammanhang.18 Truism används som exempel och utvecklingen från affischer 

och flygblad till lysdioder nämns. Bildexemplet19 är ifrån USA-paviljongen i Venedig 

Biennalen med utdrag ifrån Truism och Laments. Här beskrivs de olika kontrasterande 

framställningar konstnären valt att använda sig av. Författarna betonar slutligen den bitska 

samhällsrelevansen i somliga av truismerna som rör ekonomi, innan ämnet smidigt glider över 

till den kulturpolitiska situationen i forna Sovjetunionen och konstnären Ilya Kabakov. Denna 

bok är den första av de jag studerat till denna undersökning som tar upp det biografiska 

faktum att Holzer kommer ifrån Ohio – de lyckas dock ta fel på födelseår20.  

 

Umeå universitet 
 

Jag är nu inne på det sista universitet jag har koncentrerat mig på – Umeås. Jag inleder med 

Hal Fosters m fl. Art Since 1900, en bok som ingick också i Halmstads litteraturlista under B-

kursen. I denna bok får Jenny Holzer inget eget stycke, utan nämns enbart i förbifarten. 

Begreppet postmodernism diskuteras i kapitel 1984 och de två olika strömningarna 

neokonservativ postmodernism och poststrukturalistisk postmodernism avhandlas. Holzer 

används som exempel på poststrukturalistiska postmodernister, dvs. konstnärer som i sin 

attityd till modernisterna ansåg att dessa inte var tillräckligt kritiska med sin konst (medan de 

neokonservativa postmodernisterna ansåg tvärtom) samt att representation inte odiskutabelt 

var detsamma som sanning.21 Text blev något viktigt och det skulle inte vara fulländat eller 

original, utan en sammansmältning och långt ifrån det modernistiska idealet. Holzers 

anonyma mindre affischer från Truism utgör ett exempel i texten såväl som i bildmaterialet. 

Kontexten i vilken hon nämns är övervägande postmodernistisk – endast några rader lägger 

                                                
17 Daniel Wheeler, John Jacobus och Sam Hunter (2004) Modern Art. s 388 
18 ibid s 411 
19 ibid s 412 
20 ibid s 411. Jenny Holzer är född 1950, inte 1952. 
21 Hal Foster m fl. (2004) Art Since 1900. s 598 
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fokus på feminism, och de berör dekonstruerandet och avmystifierandet av myten om 

geniet.22 

 

Inte heller i Charles Harrisons och Paul Woods Art in Theory 1900 – 2000. An Anthology of 

Changing Ideas presenteras Holzer i ett eget stycke, utan omnämns i samband med andra 

konstnärer. I introduktionen till kapitlet Ideas of the Postmodern diskuteras problematiken 

kring begreppet postmodernism. När texten kommer in på det textuella i konsten, nämns 

Holzer tillsammans med Mary Kelly och Barbara Kruger som konstnärer som bröt med 

modernismen genom att behandla text direkt inom konsten istället för litterärt. Nästa 

sammanhang i vilket Holzer behandlas är i stycket The Critique of Originality23 där hon 

tillsammans med ett större antal andra konstnärer används som exempel på konstnärer som är 

samhällsrelevanta i sin konst och som verkar i det offentliga rummet och behandlar detta som 

såväl vapen som måltavla. Konstnärerna arbetar snarare mer manipulativt med tecken än 

agerar enbart som framställare av konst. Som ett led i detta blir publiken inte passiva 

betraktare utan får en aktiv roll genom läsningen och reflektionen av verken.24 Senare i 

kapitlet, under stycket Figures of Difference25, nämns Holzer precis som innan tillsammans 

med andra konstnärer som exempel, här efter en kommentar om att konsten idag inte är något 

som görs, utan något som betraktas. Amerikanska kvinnliga konstnärerna studerade konsten 

och arbetade sen med det undersökta, snarare än att producera konst på traditionellt vis. 

 

”No more crochet-work, the way Rosemarie Trockel did it, as a parody of the womanly arts, no more 

crude painting, or ’manly work’, but simply explanation, investigation, representation.”26 

 

Flera av dagens amerikanska kvinnliga konstnärer nämns alltså här, då deras konst handlar 

om att just undersöka, mer än göra, och framvisa. 

 

 
 

                                                
22 ibid s 598 
23 Charles Harrisons och Paul Woods (2005) Art in Theory 1900 – 2000. An Anthology of Changing Ideas. s 
1018 
24 ibid s 1038 
25 ibid s 1102 
26 Harrison och Wood (2005) s 1102 – 1103 
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Resultat av konsthistoriografisk undersökning 
 

I de böcker jag har behandlat från Halmstads Högskola har mer fokus lagts på den 

postmoderna och samhällskritiska kontext i vilken hon verkade och mindre fokus på hennes 

kön eller feministiska tendenser i hennes verk. Truism förekommer flitigt som exempel och 

den röst hon talar med – den auktoritära och anonyma – betonas. Vidare får den tekniska 

framställningen får stor tyngd. Hennes sätt att arbeta på mer än ett sätt med samma serie 

skrivs det om, men det är elektroniska skyltar och lysdioder som blir det mest väsentliga. Det 

faktum att hon arbetar i det offentliga rummet och når ut till en annan publik än den 

traditionella museibesökaren framhävs. Överlag är kontexten detsamma i de olika böckerna. 

Women, Art and Society skiljer sig i viss mån med det tydligare genusperspektivet i boken 

som sådan. Holzer omskrivs här mer i ett feministiskt sammanhang, vilket hon inte gjort i de 

andra två böckerna, men själva presentationen av henne fokuserar på det konceptuella och 

postmodernistiska med hennes arbete. I denna bok jämförs dessutom två verk kort och visar 

hur kommunikationen i dem förändras från att vara åsikter till att vara uppmaningar. 

Litteraturen från Halmstads konstvetenskapliga utbildning anser jag grundligt har täckt de 

flesta konstströmningar under 1900-talet till idag. Den har dessutom tagit upp ett 

genusperspektiv även i de kurser som inte uttryckligen avhandlade genusteori, vilket jag anser 

har varit väldigt givande i närmandet av konsten. Det har aktualiserat genusteori inte bara i 

den kurs som ”ska” behandla det. 

 

De många varierande valen av uttrycksmedel tycks vara närapå grundläggande information 

när det skrivs om Jenny Holzer (i längre stycken och inte bara i förbifarten) i böckerna från 

Lunds Universitet. Janson’s History of Art tar upp Holzer från en lite annan vinkling än de 

tidigare nämnda böckernas, eller snarare går den lite djupare in på verken. De olika 

attityderna i Holzers Truism poängteras och vad det gör för upplevelsen av verken att omges 

med dessa olika sorters toner i påståendena. I Art Since 1940 och Janson’s History of Art 

behandlas Holzer inte i ett genussammanhang, utan fokus ligger på rösten och/eller det 

kontextuella i hennes verk och de tekniker hon arbetade med. Det faktum att kapitlen som 

inkluderar Holzer (och Sherman och Kruger) i Women, Art and society inte ingår i 

lundastudenternas konstvetenskapskurs tycker jag är anmärkningsvärt. Gällande ett universitet 

av Lunds kaliber och status förväntar jag mig höra att de har en grundlig studie i 

postmodernismen och dess framträdande kvinnliga konstnärer. Utifrån detta anser jag att den 

obligatoriska läsningen brister i genusteori, då väsentliga konstnärer i senare tid inte 
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inkluderas i denna. Utöver det anser jag det synnerligen egendomligt att en kurs på 7,5hp som 

går under namnet Västerlandets konsthistoria 1900 till idag inte fokuserar mer på 

postmodernismen i sin litteratur. Jag bör dock återigen nämna att det fanns fler kurser i 

konstvetenskap i Lund än den jag valde att utgå ifrån, och förhoppningsvis täcker de 

postmodernismen och dess kvinnliga konstnärer bättre. 

 

I Modern Art från litteraturen från Stockholms universitet är det intressant att se övergången 

till den konceptuella konsten i Sovjetunionen, på vad sätt presentationen av Jenny Holzer 

avviker ifrån de tidigare böckernas. Dessutom fokuserar denna inte så mycket på det 

postmoderna eller feministiska, utan på just texten och det konceptuella. Det som dock gör att 

presentationen mest står ut är deras mer uppsluppna val av adjektiv när de beskriver Holzers 

sätt att arbeta. Ord som ”glittering, dynamic spectacles”27 används, vilket starkt skiljer sig 

från tidigare böckers mer fokuserande på effekten av det verbala innehållet. Andra böcker 

beskriver helheten av Holzers verk som provocerande, oroande, kontrollerande och 

auktoritärt.28 Den livligare beskrivningen och attityden i Modern Art är förvisso trevlig och 

rolig då den särskiljer sig (jag bör dock betona att den inte särskiljer sig i större utsträckning, 

utan enbart i subtila men ändå påtagliga språkliga detaljer), men det blir inte riktigt lika 

seriöst som i de andra böckerna, vilka jag upplever som inte lika tillgjorda och överdrivna i 

sina ordval. Vidare blir det inte till Modern Arts fördel att de har fel på födelseåret. Listan 

över kurslitteraturen visar att kapitlet jag talat om ingår i Stockholms konstvetarstuderandes 

läsning. De utvalda sidorna sträcker sig över modernismens olika strömningar fram till post- 

och neomodernism. Även Women, Art and Society täcker sidorna om Holzer.  

 
Art Since 1900 från Umeås universitet är en informationsspäckad bok, som utförligt talar om 

strömningar och tendenser i konstvärlden. Jag tycker dock att all litteratur som fokuserar 

enbart på 1900-tals konst bör inkludera Jenny Holzer, och gärna ge henne större utrymme än 

vad som gjorts här, då hennes arbeten i det offentliga rummet går helt i linje med 

postmodernistiska ideal samt att de når ut till en stor publik. När dessutom böcker som täcker 

konst från flera sekler och epoker kan inkludera Holzer och bekänna hennes verk som väl 

värda att ta upp i ett större sammanhang bör det inte göras undantag för böcker som specifikt 

behandlar den konstströmning i vilken hon verkade. I likhet med Art Since 1900 är Art in 

Theory 1900-2000 utförlig i detaljer i konstströmningarna. Men liksom i Art Since 1900 

                                                
27 Wheeler, Jacobus och Hunter (2004) s 411 
28 se Stokstad (2004) s 523, Chadwick (2003) s 382 och Davies m fl. (2007) s 1097 
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tycker jag att det snålas med utrymmet i vilket Holzer förekommer. Hon inkluderas i samband 

med andra konstnärer, men får inget eget utrymme.  

 

Något som jag tycker är oerhört intresseväckande är att i de böcker jag studerat som har 

utdrag ifrån hennes verk i presentationen om henne, är det förvånansvärt sällan som samma 

Holzer-mening förekommer mer än en gång. Det finns förvisso många truismer att välja 

bland, och än fler meningar när vi räknar med andra serier än Truism (som ändå är det 

vanligast förekommande exemplet). Men om vi betänker det faktum att presentationerna av 

Holzer inte skiljer sig i särskilt stor utsträckning är det intressant att det inte alltid är samma 

meningsexempel från verken. Överlag är de böcker från olika universitet som behandlat 

Holzer som sagt förhållandevis lika i sin presentation av henne. Hennes subversiva verkande 

inom reklamens uttrycksmedel, som har kommit att bli signifikativt för henne, går igenom 

texterna om henne som en röd tråd. Det konceptuella och poststrukturalistiska sättet att arbeta 

med text ges inte samma uppmärksamhet som den tekniska framställningen, men är ändå 

relativt genomgående. Något jag kan sakna är en diskussion om hennes konst som 

platsspecifik. Det är en väsentlig del som kommer i skymundan för de andra konstströmningar 

Holzer tillskrivs. Det är i kapitel och stycken om modern teknik och framför allt 

samhällsrelevant konst som hon placerats. Inte ens Women, Art and Society utgör ett undantag 

för i vilken kontext Holzer placeras, ett uttryckligt genussammanhang förekommer inte. 

 

Att tyda den holzerska rösten 
 

En väsentlig del av Jenny Holzers verk är den ansiktslösa rösten bakom påståendena, vilka Jo 

Anna Isaak beskriver som åsikter ersatta med konstaterande.29  Hennes verk står utan signatur, 

även om många idag kan identifiera dessa som just hennes.30 Text, i form av uppmaningar 

eller påståenden, utgör en länk som kräver en sändare och en mottagare. Holzers texter är 

förhållandevis allmänna, då de inte har en påtaglig målgrupp utan kan rikta sig till en större 

massa. Sändaren är synbarligen anonym. Den intar dock en auktoritär ställning genom att tala 

påstående, utpekande och kallt. Rösten blir inte som en av massan utan snarare en som riktar 

sig ovanifrån. Detta sätt att auktoritärt tilltala en större folkmängd utan att ge sig till känna 

skapar en ”storebrorskänsla”. Att Holzer valt att nå ut genom att tala kallt och auktoritärt 

snarare än att tala med patos är värt att uppmärksamma. I analyserna i nästföljande kapitel 
                                                
29 Isaak (1997) s 36 
30 Michael Auping (1992) Jenny Holzer. s 21 
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kommer jag att lägga tyngdpunkten på det konstrelaterade sammanhanget, men i följande 

resonemang betonar jag Holzers verk i ett massmedialt konsumtionssammanhang då hennes 

subversiva verkande inom en kapitalistisk och reklamrelaterad kontext är grundläggande. I det 

moderna samhället översköljs människan av information varje dag och selektiv perception är 

nödvändigt. Således krävs det, för att nå ut, att sändaren och budskapet har större slagkraft än 

de konkurrerande. Antingen det, eller så kan man – som Jenny Holzer ofta gör – smyga in 

budskapen väldigt diskret, på en frekvens som mottagaren tar till sig utan att knappt reflektera 

över det. Jag tänker nu på den språkliga utformningen och avsaknaden av utropstecken 

(förutom i Inflammatory Essays). Det faktum att hon inte höjer rösten, utan talar mer kallt 

konstaterande gör att texterna kan ingå i den mängd budskap som ”slinker in” hos mottagaren 

av bara farten. Å andra sidan kan jag resonera rakt motsatt och mena att hennes texter och 

sättet de framställs på istället gör att man som betraktare stannar upp och reagerar. Som 

nämnts i inledningen vill jag ta upp Protect me from what I want i en installation på 

spectacolor board som visar reklam. Det är inte ett textinnehåll man förväntar sig i just det 

där, således står det ut snarare än ”smyger sig in”. 

 

Som ett led i att uppnå denna kalla och auktoritära röst som ger den redan nämnda känsla av 

”storebrorssamhälle” krävs en anonymitet av rösten. Holzers röst i dessa verk är omtalat 

anonym. Det är dock många betraktare av Holzers tidiga verk som trodde att det mer specifikt 

var en mans röst.31 När det inte finns en tydlig manlig sändare, vad är det då som gör att det 

ändå kan uppfattas som det? Var finner man frånvaron eller närvaron av genus i Holzers verk? 

 

I mediala reklamsammanhang finns inget utrymme för slumpen – allt är noga uträknat för att 

nå ut till en konsumerande publik. I TV – och radioreklamer där det finns en berättande röst är 

det noga hur man använder sig av manlig respektive kvinnlig röst. År 2005 fick jag i 

delkursen om etnologi lära att den reklam som har en manlig målgrupp nyttjar främst en 

manlig berättarröst, medan reklamer med en kvinnlig målgrupp nyttjar sig av kvinnlig såväl 

som manlig röst. En manlig röst kan alltså sälja till bägge könen, medan en kvinnlig röst i 

många fall begränsas till det egna könet. Tillämpar man detta resonemang i konstsammanhang 

går det att se hur Holzer vidgar sin publik genom att nyttja nämnda könsneutrala röst, som i 

somliga fall kan tros vara manlig. 

 

                                                
31 ibid s 21 
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Vad gäller den manliga rösten är det inga delar av Truism som är utstuderat ”manliga”. Det 

jag vill fokusera på här är det faktum att avsaknaden av en tydlig kvinnlig närvaro så gärna 

tolkas som manlig. Istället för att acceptera rösten som helt könsneutral eller behandla den 

som kvinnlig utgår många människor ifrån att det måste vara en man bakom den typen av 

kalla, auktoritära röst. Detta är inte ett ovanligt fenomen, att utgå ifrån den manliga blicken 

som det givna. Niclas Östlind talar i sin text om manlighet i samtidskonsten Han – för det 

kunde inte vara minsta tvivel om hans kön om hur vi ser på konst (och vår omgivning) utifrån 

ett manligt kodat seende, ett faktum som blivit föremål för många debatter inom feminism och 

bildanalyser.32 Det är först under de senare årtionden som den manliga normen börjat 

ifrågasättas på allvar. I och med genusforskningens uppkomst och utveckling har synen på 

manlighet som något naturligt och givet ändrats till att ses som en samhällskonstruktion.33 

Ändå är det inte alldeles lätt att se utanför de paradigm som så länge varit (och fortfarande är) 

rådande. Yvonne Eriksson och Annette Göthlund diskuterar hur människan i sitt agerande 

utgår ifrån redan existerande föreställningar.34 Dessa föreställningar påverkar oss så pass 

mycket att det blir svårt för oss att bryta oss loss från tidigare och gällande normer, även när 

vi så önskar, då dessa redan är väldigt djupt rotade. 

 

Jag ställde tidigare frågan varför en del av Holzers publik trodde att rösten var en mans och 

var man kunde finna frånvaro eller närvaro av genus. Holzer själv säger om könsfrågan i 

Truism att hon, genom typsnittet och utformningen, avsåg skapa en neutralitet. Typsnittet 

italic valdes på grund av djärvheten i utseendet men även på grund av dess bristande 

personlighet.35 (Typsnittet i Truism och Inflammatory Essays är för övrigt samma som det 

som används till rubrikerna i New York Times, ett samhällsorgan som ses som en form av 

bärare av sanning.)36 Tanken var att det skulle se institutionellt ut. En potentiell orsak till 

varför det sedan i mångas ögon troddes vara manligt förklarar Holzer med att vissa män ser 

sig själva som institutioner.37 Hon talar om hur hon mycket medvetet arbetat med en anonym 

röst och ämnen inte typiska för det ena eller det andra könet. 

 

                                                
32 Niclas Östlind ”Han – för det kunde inte vara minsta tvivel om hans kön” i Konstfeminism (2005) Nyström 
(red.) s 144 
33 ibid s 147 
34 Göthlund och Eriksson (2004) s 18 
35 Chadwick (2003) s 382 och Auping (1992) s 21 
36 Isaak (1997) s 37 
37 Auping (1992) s 21 
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”I have made much of my work sex blind and anonymous so that it wouldn’t be dismissed as the work 

of a woman or the work of an individual. Also my interests aren’t only what are traditionally known as 

‘women’s issues.’ Because the Truisms are gender neutral, maybe they seem to be male.”38 

 

Holzer delar upp den tekniska utformningen för auktoritära stämma hon arbetar med i två 

olika typer; ”upper-anonymous” och ”lower-anonymous”.39 Det som är ”upper-anonymous” 

tar sig uttryck i stora elektroniska skyltar placerade i stora publika sammanhang såsom 

spectacolor board på Times Square, Piccadilly Circus och Ceasar’s Palace, ”lower-

anonymous” talar via affischerna på gatan. Isaak resonerar kring hur Holzers strävan efter att 

vara könsneutral ändå uppfattas som manlig eftersom vi i vårt samhälle drar omedelbara 

paralleller mellan auktoritära och aggressiva röster och manlighet. Det är när språket går från 

att vara befallande och deklarerande till att vara irrationellt, hysteriskt eller behandlar de mer 

marginaliserande ämnen som död och sexualitet (som många av Holzers verk ändå handlar 

om) som det uppfattas som kvinnligt.40 Auping tar upp att kvinnor i synnerhet gillar Holzers 

verk. Han teoretiserar detta med att då Holzer talar med en auktoritär stämma i ett 

mansdominerat samhälle, där man associerar denna auktoritära stämma till just män, stjäl hon 

den stämman och gör den till sin. Inte bara för sig själv, utan för andra kvinnor.41 Isaak pratar 

om det platsspecifika i Holzers och samtida kvinnliga konstnärers arbete och hur de gick in i 

en miljö som kvinnor länge varit uteslutna från eller inte kunnat beträda fritt. Isaak refererar 

först till Tania Modleski som menade att masskulturen diskriminerade och gjorde kvinnor till 

offer, och tar sedan upp Holzer, Barbara Kruger och Ilona Granet som exempel på några av de 

första konstnärer att ta över detta område som domäner för sina arbeten.42 

 

I likhet med Marcel Duchamp undersöker Holzer i sina verk språkets roll i visuell konst. 

Duchamp menade att språket hade en (alltför) stor betydelse för ett konstverk (något som han 

ironiserade genom att sätta sin signatur på ready-mades och göra vad som helst till konst). 

Holzers nyttjande av moderna kommunikationsmedel i teknik och språk menar Michael 

Auping tar diskussionen om språkets roll i konsten till en ny nivå, då hon med sitt arbete även 

undersöker var konst ska visas, för vem och med vilka avsikter.43  

                                                
38 ibid s 79 
39 Isaak (1997) s 37. Då jag anser att ”upper” och ”lower” i amerikanska stadssammanhang saknar fullgod 
svensk motsvarighet har jag låtit bli att översätta uttrycken. 
40 ibid s 37 
41 Auping (1992) s 79 
42 Isaak (1997) s 32 – 33 
43 Auping (1992) s 9 
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Holzers verk ger gärna upphov till en viss otrygghet som bottnar i osäkerhet över vad det är 

man egentligen ser.44 Meningar som kan upplevas som provocerande dyker upp på oanade 

ställen, men framför allt; vem det är som talar? Eriksson och Göthlund menar att möten med 

bilder inte bara sker på en medveten nivå där man kan nyttja tolkningsverktyg, utan även på 

en emotionell nivå. Denna nivå är mer irrationell och svår att få grepp om. Upplever man ett 

motstånd till en bild eller ett verk kan det grunda sig på oförståelse inför verket. Lyckas man 

däremot arbeta sig in i verkets mening och innehåll kan man komma att uppleva en stark 

känsla av njutning, delvis för att man lyckats komma förbi ett stort hinder.45 

 

Fem tematiska studier 

 

I detta kapitel har jag gjort analyser av fyra olika verk av Jenny Holzer samt ett av Guerilla 

Girls. Fokus ligger på Truism och det är det verk som jag kommer att jämföra de övriga med. 

Truism på Wanås, i Östra Göinge kommun i Skåne, får mycket utrymme då jag har haft 

förmånen att uppleva detta verk direkt. En intressant detalj med Truism i Wanås är 

föränderligheterna i rummet. Verket ligger där det ligger, men miljön och atmosfären är inte 

given då årstid och väder ändras. I min analys nedan av verket kommer jag att utgå ifrån det 

väder och den årstid som rådde när jag var där, dvs. sommar och vackert väder. 

 

Truism 
1977 – 1979 samt 2002 (Wanås) 
 

Jenny Holzers påståenden i Truism är kortfattade och koncisa. De är raka på sak och tar upp 

faktorer i samhället som de flesta egentligen är fullt medvetna om. I en intervju med Michael 

Auping förklarar konstnären att hon till Truism ville ha en beskrivande titel och övervägde 

Clichés. Hon övergav dock Clichés till förmån för den nuvarande, då denna var mindre 

laddad. Med påståendena i Truism avsåg hon skapa en känsla av att många olika individer 

kunde stå bakom dem.46 De enskilda meningarna har ingen dubbeltydighet eller utrymme för 

missförstånd. Däremot finns det till många av meningarna en med motsatt ”åsikt”. Verket 

                                                
44 ibid s 21 
45 Göthlund och Eriksson (2004) s 43 
46 Auping (1992) s 82 
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med dess texter blir dock inte rörigt eller kaotiskt för den sakens skull, utan ger ett strukturerat 

intryck. En orsak till det välorganiserade utseendet kan vara det faktum att meningarna står 

uppradade i bokstavsordning. Jo Anna Isaak säger när hon talar om de olika påståendena i 

Truism att det rör sig om lika betydelsefulla men motsägande sanningar.47 Auping beskriver 

det så här: 

 

”Singly, they suggest a certain raw truthfulness, yet as a group they contradict each other, mirroring 

the confused dialectic of a society whose religions and laws can be equally contradictory. […] Holzer 

is fully aware that these cannot be ‘truths,’ except insofar as they are competing sentiments and 

emotions that we all carry around with us.”48 

 

Språket som Holzer använder är överlag propert och vårdat men hon använder sig på sina 

ställen av ord av mer slangkaraktär, exempelvis ”crackpot”. Vidare förekommer förkortningar 

såsom form av ”can’t” och ”it’s”49. Det står dock inte ut och gör meningarna styckade, utan 

passar in och håller språket följsamt. Meningarna består inte av konkret fakta, utan av 

påståenden och åsikter. Vad som är signifikativt för alla meningarna är att de flesta, trots sin 

tydlighet, ”bör” utvecklas. Det hon säger i meningarna kan man inte undgå, det är glasklart. 

Men varför anser hon så, vad bygger hon de åsikterna på? (I intervjuer säger hon att åsikterna 

till viss del är hennes egna, men inte alla, även fast hon själv kommit på dem.50) I en 

diskussion hade en motivering med största sannolikhet blivit nödvändig, en förklaring till vad 

hon bygger påståendet på, då inget sådant framgår. Det är många självklarheter i påståendena 

men inget som alla garanterat kommer att hålla med om, inget som kan räknas som givet för 

alla. Det faktum att de inte vidareutvecklas utan står för sig själva utgör en stor del av 

effekten, då det gör betraktaren delaktig och tvingar denne till diskussion. Betraktaren kan 

antingen hålla med eller inte hålla med. Hur det än är tvingas han/hon att ta ställning och det 

blir möjligt för betraktaren att vidareutveckla påståendet för sig själv. Det blir inte ett enkelt 

beskådande rätt upp och ner, utan betraktaren samspelar i verket på ett annat sätt, då han eller 

hon ”tvingas” till mental delaktighet. Vidare väcker verkens ofta oväntade utplaceringar en 

annan reaktion hos betraktarna än vad de kunnat göra om de varit placerade i en konsthall 

eller ett museum. När man som konstpublik infinner sig på ett museum eller i dylik miljö har 

man inte sällan vissa förväntningar, vissa inställningar och kanske även vissa förkunskaper 

                                                
47 Isaak (1997) s 37 
48 Auping (1992) s 26 
49 Joselit, Simon och Salecl (2003) Alla tre exempel går att hitta i denna bok, s 116 och 120 
50 Auping (1992) s 83 respektive s 106 
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eller tolkningsverktyg redo att användas. Ställs man inför konst i en situation eller på en plats 

där man inte är beredd att möta den är det inte otroligt att upplevelsen i viss mån blir 

annorlunda. Detta då man inte hunnit aktivera tolkningsverktygen eller förväntningarna. 

Vidare riskerar inte verket att försvinna bland andra konstverk i samma miljö, utan står ut och 

kan ensamt konkurrera med uppmärksamheten. Publiken kan haja till över det oväntade och 

ägna verket mer koncentration, antingen genast eller låta det lägga sig i bakhuvudet. Således 

är överraskningsmomentet av vikt och jag hävdar att Truism i stor utsträckning blir 

fullständigt först när det upplevts av en publik och denne på något sätt reflekterat, eller 

reagerat, över dess innehåll. 

 

Vi kommer nu in på valet av utformning. I Joselits, Simons och Salecls Jenny Holzer står 

meningarna i Truism uppradade i bokstavsordning. Meningsinnehållet är detsamma men 

tappar i effekt i jämförelse med de ”fullständiga” verken, där de är utplacerade i olika miljöer. 

Det blir, när jag studerar Truism som enbart text i boken, påtagligt vad utformningen gör för 

helheten, att verket inte är bara texten. Förutom utformningen blir det också tydligt med 

vikten av miljön i vilken publiken kommer i kontakt med verket, se diskussionen ovan. 

Konstnären själv har sagt om sina verk att texten och det visuella uttrycket utgör lika väsentlig 

del av verken.51  

 

Ett vanligt utdrag ur Truism är meningen Abuse of power comes as no surprise. En av 

platserna som den förekommit på är spectacolor board på Times Square i New York. Detta 

spactacolor board visar nyheter, reklam och väder. Medlet hon nyttjar har en tydlig 

överhetsroll. Just nyheter handlar om förtroende. Reklamrelaterad information tar många med 

en nypa salt (och ändå påverkar det oss mer än vi vill tro), men nyheter litar folk som regel på. 

Det är information med pondus och anseende. Det håller oss uppdaterade om världen omkring 

oss och kunskap ger, som ordspråket säger, makt. Vi associerar gärna nyheter med något 

seriöst och pålitligt. Sen har vi det enkla faktum att föremålet ifråga är placerat högt upp och 

folket nedanför måste titta upp mot den för att ta del av dess information. När det då i denna 

miljö placeras ett uttalande om hur maktmissbruk inte ska vara en överraskning för någon blir 

det hela absurt, men inte på ett komiskt vis. Holzers användande av en könsneutral och 

auktoritär röst blir slående effektivt. Det blir en storebrorsröst riktad till folket. Det är inte 

någon kritik uppenbart riktad mot systemet, då den språkliga utformningen inte har något 

                                                
51 Auping (1992) s 95 
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värderande i sig utan bara är fastslående. När denna text framställs i andra utformningar har 

den fortfarande Holzers språk och kan ge upphov till reflektioner kring innehållet i uttalandet. 

I denna miljö dock, som informationen i texten handlar om, kan det ge starkare upphov till 

kritiskt granskande och ställningstagande till miljöer och institutioner med makt.  

Det är i denna tekniska utformning som Holzers användning av en auktoritär röst blir som 

mest påtaglig och den är ett tydligt exempel på hennes subversiva arbete. 

 

Under ett besök i Göteborgs konstmuseums butik våren 2007 så jag ett vykort i form av en 

träplatta med texten Lack of charisma can be fatal. Det medel Holzer valt att använda sig av, 

det vill säga trä, kontrasterar med elektroniska reklamskyltar och affischer främst då den inte 

ger samma storstadskänsla. Här i Sverige kan små skyltar av trä istället ge hemtrevliga och 

jordnära associationer. Träplattor ger ett snällt intryck.52 Texten på plattan är dock krasst 

konstaterande, utan att för den sakens skull vara negativ, snarare kall. Kombinationen av det 

osentimentala språket och det lilla formatet och menlösa i träplattan framhäver enkelheten och 

gör verket rakt på sak. Det är enkelt, rättframt och rätt upp och ned. 

 

Om serien Under a Rock, det första verk med vilket Holzer arbetade i sten, har hon sagt att 

hon tänkte att om hon skrev på en sten kunde folk efter Armageddon vända på stenen och 

finna text.53 Truisms utformning på Wanås 2002 skiljer sig markant från tidigare uttryck i 

samma serie. Längs med en stengärdsgård på nära två kilometer har Holzer inblästrat 

truismerna i stenarna i muren, med jämna mellanrum. Gärdsgården som är omgiven av 

lövskog ser ut som en traditionell sådan, med stenar delvis täckta av mossa. En av stenarna 

har texten People who don’t work with their hands are parasites. (Fig. 1) Detta att arbeta med 

text i sten ger, till skillnad från lysdioder och spectacolor boards, historiska vibrationer. Det 

associeras lätt till runor och är inget kommunikationssätt som människan idag nyttjar i 

vardagssituationer. När jag studerar detta verk ser jag främst två möjliga vägar att se på det 

utifrån. Dels kan jag se hur den konstnärliga framställningen befäster texten. Att inte arbeta 

med händerna är förkastligt och text direkt i sten blir en märkbar representation för just arbete 

med händer. Den andra vägen jag ser på verket utifrån grundar sig på anonymiteten som jag 

talat om tidigare. I den väldigt harmoniska miljö som verken är utplacerade blir kontrasten 

mellan den och attityden i texterna skarp. Tonen i People who don’t work with their hands are 

                                                
52 Det bör tilläggas att det är konnotationer som gäller i Sverige, men alltså ingen förutsättning man kan utgå 
ifrån i längden när det som i detta fall handlar om internationell konst. 
53 Auping (1992) s 90 
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parasites har något, om än inte anklagande så något negativt över sig. Märk väl att texten 

pratar om vad de som inte arbetar med händerna är, istället för att tala positivt om vad de som 

faktiskt arbetar med händerna är. Att i en behaglig miljö ställas inför påståenden med något 

vasst över sig rubbar harmonin något. 

 

Till skillnad ifrån överraskningsmomentet när Holzer placerar ut sina truismer på spectacolor 

board eller på skärmar med information på flygplatser är besökaren på Wanås inställd på att 

mötas av Jenny Holzers verk. Således kan tolkningsverktygen vara mer redo och i likhet med 

ett museibesök kan man gå i ett långsamt tempo och ingående studera verk efter verk. Å andra 

sidan kan jag, när jag nu analyserar verket, se på mötet verket och betraktaren emellan på 

samma sätt som den mer storstadsanpassade av Holzers konst. Där tanken är att personen som 

ställs inför verket inte hade avsikten att möta konst. Här befinner sig dock betraktaren långt 

ifrån den mer intensiva storstadsmiljön. Istället är omgivningen stillsam, tystare och utan folk 

i samma utsträckning. Medan man i en storstad ställs inför kommunikation och budskap så 

ofta att selektiv perception blir nödvändig, är man i en lövskog en vanlig dag inte beredd på 

att mötas av text på det sättet överhuvudtaget. Överraskningsmomentet får två nivåer; dels 

överraskning av att alls mötas av text, dels överraskning av vad texten säger och framför allt 

hur den säger det (alltså samma överraskningsmoment som Holzers verk i en storstad ger). Att 

på en skogspromenad oväntat finna sig framför text som dessutom är av Holzers anonyma och 

auktoritära karaktär ger troligtvis stort utrymme i medvetandet och uppmärksamheten.  

 

När man följer denna stenmur blir det faktum att ”motsatta” truismer är placerade nära, eller 

strax efter, varandra påtagligt. När jag studerade detta verk i somras hade jag just reflekterat 

över ett påstående, för att vid nästa sten mötas av ett rakt motsatt. Jag hajade till och 

uppmärksamheten skärptes ännu mer. Upplägget av motsatta påståenden efter varandra, eller 

utspridda, gjorde att jag aldrig försjönk i den där museidvalan, som är väldigt behaglig och 

lätt infinner sig när jag i godan ro kan gå och studera verk efter verk på ett museum eller i en 

konsthall. Nästa två truismer använder jag för att exemplifiera de motsatta ställningstaganden 

man så omtalat kan finna i Holzers Truism. En av stenarna hade texten Selfishness is the most 

basic motivation. (Fig. 2) Signifikativt för många av Holzers truismer är att de har en kall, 

konkret och brutal ”ärlighet”. Hon säger inte i sina påståenden jag tror/anser att själviskhet är 

vår mest grundläggande motivation och med jaget öppnar upp för att det finns andra åsikter, 

utan uttrycker åsikterna väldigt konstaterande. Vidare pekar hon på sidor av mänskligheten 

som gemene man nog gärna slipper rannsaka. När hon påpekar dem så kargt är det nästan att 



 23

jag som betraktare, rättmätigt eller ej, känner mig lite skyldig och skäms. Ser man på 

påståendena med mer distans kan de ändå mana till eftertanke eller reflektion. Ligger det 

något i uttalandet eller ej? Hur det än är blir det svårt att rycka på axlarna och skaka tanken av 

sig alldeles, på grund av deras provocerande raka ton. Utmanande, då varken innehållet eller 

tonen har silkesvantarna på. Att möta den brutala och i sin nonchalans kyliga meningen 

inristad i en mossig sten i skogen kan ge situationen en slags hotfullhet. Vem är det som talar 

och varför så kall? Det blir otryggt när ett så pass provocerande uttalande står utan ägare. 

 

Uttalandet som kommer efter Selfishness is the most basic motivation säger Selflessness is the 

highest achievement. (Fig. 3) Medan den första texten har en känslokall negativ realism över 

sig som kan få oss att fundera över vad som egentligen innerst inne styr våra beslut och val, 

inger den andra meningen mer hopp. Den uttrycker en ädel målsättning, något att sträva efter 

som gynnar andra. På samma sätt som den är en motvikt till den första texten vad gäller 

riktlinjer – själviskhet är en grundläggande motivation kontra osjälviskhet som den främsta 

prestationen – är den också en motvikt i tonen. Som sagt ovan är den första texten kallt 

konstaterande av en sämre egenskap hos människan. Selflessness is the highest achievement 

däremot sätter en godhjärtad egenskap som något positivt och värt att uppmuntra och beundra. 

Vidare består meningen av ord med positiva konnotationer och denotationer. Osjälviskhet är 

något bra, ordet ”högt” utgör i många sammanhang en bra motvikt till ”lågt” och 

”achievement”, bedrift/prestation, avser oftast ge en positiv klang. Om man ser på 

utformningen – ord inhuggna i sten – som något tidlöst och bestående går det att dra det nobla 

ännu längre. Denna mening, denna målsättning, var så beundransvärd och viktig för 

människorna i denna tid att det skulle förevigas till kommande generationer. 

 

Meningen Categorizing fear is calming (Fig. 4) har även den en väldigt skarp attityd men 

skiljer sig lite ifrån de andra av liknande karaktär som jag analyserat. Då denna säger att det är 

lugnande att agera på ett visst sätt – ordet lugnande har en positiv konnotation – kan den lätt 

ge intrycket av att sympatisera med dem det berör. Den tycks uttrycka en slags förståelse för 

dem som kategoriserar och fackindelar det som är skrämmande. Det är här vi kommer in till 

pudelns kärna, som handlar om omvänd psykologi. Att kategorisera rädsla är något många 

människor gör, men inte rättfärdigar rent teoretisk. Det är den typ av agerande de flesta 

människor är eniga om att man bör stå över, men ändå ofta sällar sig till. När Holzer nu med 

förståelsen i sin mening kan upplevas nära nog försvara beteendet får det, säkerligen fullt 

medvetet från konstnärens sida, ändå ingen betryggande effekt alls. Jag som betraktare av 
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verket känner inte att, när det nu är någon som inristat i sten försvarar mitt agerande, är i sin 

ordning utan tvärtom – när det nu står så uttalat och rättfärdigat är det något som jag skäms 

över. Texten har en väldigt subtil anklagande effekt, något som en intet ont anande 

skogsflanerare med största sannolikhet kan komma att uppleva. Att dela upp det som är 

främmande och skrämmande i fack är lugnande – men därmed inte sagt att det är moraliskt 

försvarbart. 

 

Holzer har med Truism i Wanås arbetat diametralt motsatt de elektroniska skyltar och 

lysdioder hon är mest känd för. Det är nuet, det flyktiga och mediala kontra det inristade och 

mer eviga. Storstad kontra landet, den intensiva och snabba miljön kontra den rofyllda och 

stilla. Helhetsupplevelsen blir dock densamma; det blir i båda miljöerna väldigt påtagligt hur 

en anonym och ibland anklagande eller ”storebrorsröst” talar till en, och gör det i en situation 

där man inte förväntar sig det. Som jag sagt tidigare vet man att man har något i den holzerska 

stilen att vänta sig när man väljer att följa Truism-muren på Wanås – när jag talar om en miljö 

där man inte förväntar sig att möta den anonyma storebrorsrösten syftar jag till det faktum att 

Holzer verkar utomhus i det offentliga rummet. Det är intressant att se hur Holzer i en ny 

miljö, dvs. landet, har valt att inte arbeta på liknande sätt som tidigare vad gäller teknik. 

Istället har hon arbetat rakt motsatt och ändå (eller kanske trots det) lyckats få fram samma 

effekt i bemärkelsen upplevelse, som i hennes tidigare arbete med samma serie. 

 

Under Syfte och frågeställning ställde jag frågan vad det är som gör Holzers texter i Truism så 

anmärkningsvärda och vad är det som står bakom upplevelsen av dem? Utifrån mina analyser 

ovan tillskriver jag nu miljöerna och de tekniska utformningar stor tyngd i upplevelsen. 

Innebörden av orden i Holzers Truism är av stor vikt, men jag vill hävda att den inte utgör den 

främsta orsaken till reaktionerna. Det är sättet hon väljer att formulera dem på, med den 

anonyma och auktoritära rösten, samt de oväntade platserna som framhäver innebörden. 

 

Inflammatory Essays 
1979 – 1982 
 

Styckena i Inflammatory Essays är längre än de i övriga verk av Holzer som analyseras här 

och ger således en ger en tydligare uppfattning om verket som sådant. Medan det i andra verk 
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blir nödvändigt att studera fler texter för att få en starkare uppfattning om verkets helhet har 

jag i denna analys utgått ifrån en av texterna, som återges i appendix. (Fig. 5) 

 

I Inflammatory Essays består varje textstycke av hundra ord uppdelat på tjugo rader.54 De är 

utformade som mindre affischer, alla i samma storlek och med samma typsnitt. Det enda som 

skiljer utseendet åt är färgen på papperna, ursprungligen för att det skulle synas att de hörde 

ihop och för att det skulle märkas när en ny så kallad Essay55 dök upp. Språket, tonen, är 

överlag vredgat och hetsigt. Styckena i Inflammatory Essays är känslosamma, i olika 

utsträckningar, och i somliga av dem går det att finna utropstecken (något som inte finns i 

Truism eller i senare Survival och Lustmord). Holzer berättar när hon talar om Essays att dess 

innehåll och språkliga utformning i viss mån uppkom efter en kritik mot Truism. Kritiken gick 

ut på att den kontrollerade och sansade ton som används i Truism, och de olika hållningarna 

som alltid kan passa någon, inte hade fungerat väl i en mer krisartad situation. Där kan man 

inte unna sig att sortera upp alla tankar och åsikter för att komma till en enighet. Holzer ansåg 

denna kritik vara rättfärdigad, och beslöt att med Essays visa i både innehåll och ton på de 

många situationer som kräver mer omedelbar reaktion och aktion. Hon avsåg att skriva som 

hon tänkte.56 

 

Texten som utgör grunden för följande analys återfinns som sagt i appendix och jag refererar 

här till den som den första meningen i stycket. Shriek when the pain hits during interrogation 

är väldigt extrovert i sin ton och våldsamt i innehållet. Det beskriver en hotfull hypotetisk 

situation och uppmanar personen som tilltalas, andra person singular, att skrika högt och 

intensivt. Personen uppmanas att söka i sig själv tills han/hon hittar det ljud som beskrivs som 

flytande skräck.57 Det ska vara ett ljud från gränsen där människan upphör vara och en 

ondskefull makt tar vid. Texten fortsätter med att uppmana till skapandet av ett ljud som ska 

vara så äkta och sant att plågoanden ska känna det som ett ljud i hans egen hals. Ljudet ska 

intala honom att det är hans eget kött han skär i när han skär i personen det berör. Personen 

som texten riktar sig till, uppmanas avslutningsvis att skrika att plågoanden förstört all 

vänlighet som personen ifråga har i sig och förmörkat allt fint han/hon kunnat delge.58 Texten 

är hetsig och våldsam. Ordvalen färgar helheten i stycket påtagligt då de är aggressiva, brutala 

                                                
54 Auping (1992) s 83 
55 ibid s 85. När Jenny Holzer i intervjun med Michael Auping talar om Inflammatory Essays refererar hon 
ibland till dem som ”the Essays”. 
56 ibid s 87 
57 David Joselit, Joan Simon och Renata Salecl (2003) Jenny Holzer.s 130 
58 ibid s 130 
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och med en primitivt brutal prägel. Jag har tidigare talat om konnotationer i mina analyser av 

Holzers verk. Hur de ord hon väljer att använda enbart i sig skapar en viss stämning och 

denna text är fullspäckad med ord som ger vissa givna konnotationer. Det är inga neutrala ord. 

Vidare är texten väldigt direkt riktat till sin mottagare, men det är fortfarande en anonym röst 

som talar. Dessa faktorer kombinerat med den uppmanande tonen gör att verket syns. Det är 

en obehaglig uppmaning att mötas av, i synnerhet när det placerats och utformats så 

vardagligt. Vanliga enfärgade affischer i det offentliga rummet och ofta flera affischer 

samlade på en och samma plats. Det är svårt att veta hur man som betraktare ska bemöta 

dessa uppmaningar, hur man ska reagera. Frågor kring vem som uppmanar till detta och 

varför uppstår men får inga svar. I likhet med Truism uppstår det även i detta verk osäkerhet 

och otrygghet. Orsaken skiljer sig dock i viss mån då tonen här är så rak och direkt och 

innehållet så rått att en tydlig sändare och en förklaring blir mer eftertraktat än vanligt. Jenny 

Holzer säger om Truism att innehållen i truismerna kan vara extrema och aggressiva, men då 

de är stöpta i en kontrollerad form upplevs de som mer neutrala.59 I Inflammatory Essays är 

upplägget (100 ord på 20 rader) kontrollerat men inte formen och tonen – tvärtom. När jag såg 

detta verk första gången kunde jag inte sluta läsa när jag väl börjat, det sög in mig. Varje gång 

jag läser denna text tenderar jag att göra det väldigt snabbt, i samma tempo jag inbillar mig att 

det skulle talas, dvs. inte lugnt och sansat utan intensivt. 

 

Survival 
1983 – 1985 
 

Survival var det första av Holzers verk som var gjord för elektroniska skyltar redan från 

början.60 (De tidigare verken, inklusive Truism, figurerade i andra former i början och 

uppkom först senare på elektroniska skyltar. Serien förekommer dock även i andra 

framställningar. Meningen Protect me from what I want har förekommit i flera former och på 

flera platser. En av dessa var på spectacolor board på Times Square i New York. De som 

frekventerar platsen har säkerligen vissa tankar kring vad de förväntas se på spectacolor board 

– eller snarare har de inga förväntningar alls, utan är så vana vid vad för typ av information 

som ska tillhandahållas därifrån att de inte reflekterar över det. När då något så drastiskt 

avviker ifrån rutinen överraskar det säkerligen ”publiken”. Det mest anmärkningsvärda 

faktumet är dock det att texten – Protect me from what I want – står i just det sammanhang 

                                                
59 Auping (1992) s 85 
60 Joselit, Simon och Salecl (2003) s 26 
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där människor uppmanas att shoppa. Jag anser att Protect me from what I want utgör 

Survivals motsvarighet på Truisms Abuse of power comes as no surprise (egentligen ser jag 

det som vice versa då utdraget från Survival var det första av Holzers verk som jag såg, men i 

kronologisk ordning var Truism före). Abuse of Power Comes as No Surprise analyserade jag 

utifrån det faktum att spectacolor board på Times Square visar nyheter – Protect me from 

what I want analyserar jag utifrån att spectacolor board visar reklam. Just detta utdrag från 

Holzers Survival är ett ypperligt vittnesmål på hennes subversiva arbete. Hon går in ett 

reklammedium och uttrycker sig i rollen som sändare tydligt om att begäret efter något inte 

ska ta överhanden, utan är något att hållas borta ifrån. 

 

Survival förekommer inte bara på elektroniska skyltar utan även i flera olika framställningar. 

Jag ska här ta upp två exempel på andra förekomster. På informationsskylten till Empire 

Theatre på 42nd Street i New York, som normalt informerar om kommande visningar, stod 

texten What urge will save us now that sex won’t. Då texten retoriskt undrar vad för trängande 

begär som kan bli vår räddning när inte sex blev det, har ett tydligare stänk av ironi än vad 

som generellt finns i Holzers meningar, som ändå kan ha en viss bitsk sarkasm i sig ibland. I 

vad som vid det här laget får räknas som klassisk Holzer-anda ställs betraktarna inför Holzers 

meningar på oväntade platser. Man kan förvänta sig en viss typ av upplysning på dessa 

informationsskyltar över kommande visningar. Inte retoriska frågor om vårt behov av 

räddning i form av ett begär. Då det därutöver är allmänt erkänt att sex säljer är det nära nog 

garanterat att Holzers text väcker uppmärksamhet och reflektion hos de förbipasserande. 

 

What urge will save us now that sex won’t har figurerat även på förpackningen till kondomer. 

I det här fallet går det nog inte att bemöta texten som oväntad för “publiken”. Jag har inte 

hittat vidare information om detta, utan gissar att dessa specifika verk agerat som just 

konstverk och inte nyttjats som faktiska kondomer. Hur det än var från början går det nu att 

köpa kondomer med Holzers texter på via webbadresser som sysslar med försäljning av konst, 

till ett pris av 40 dollar.61 Inte desto mindre blir denna del av Survival ett tydligt exempel på 

hur framställningen spelar stor roll för helheten och upplevelsen. Det faktum att texten talar, 

smått uppgivet, om att sex inte lyckats utgöra en fullgod räddning och är placerad just på en 

kondom gör helheten väldigt tragikomisk. En annan text från Survival som placerats på 

                                                
61 
http://www.artmetropole.com/index.cfm?fuseaction=exhibitions.FA_dsp_exhibitions_details&year=2&ExhibitI
D=4    
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kondomer är Men don’t protect you anymore. När denna text står exempelvis på TV-skärmar 

på Venedigbiennalen62 blir innebörden förhållandevis hemsk, då den de facto talar om 

utsatthet och en utveckling åt det sämre hållet. Men när den placeras på preventivmedel för 

mannen att bära (i engelskan vardagligt även kallat ”protection”) blir den absurda 

kombinationen oerhört dråplig. Även detta kan ses som en mer tragisk innebörd om den sämre 

utvecklingen och att kvinnor helt själva får ta ansvar för preventivmedel, men då de flesta 

människor förhoppningsvis associerar kondomer till något lustfyllt och trevligt, ligger det 

närmre till hands att se det komiska i valet av text/framställning. 

 

Språket i Survival skiljer sig något från det i Truism. Många meningar har samma kalla 

konstaterande ton, men det går att finna exempel på en lättsammare ton rent språkligt såväl 

som ett brutalare innehåll. Jag ska nedan ge tre exempel på just detta. Följande texter har 

presenterats på UNEX-skyltar på Whitney Museum of American Art.63 

 

Kids go bananas when they hear that someone faceless controls them. Meningen är 

innehållsmässigt ungefär detsamma som i Truism, men med en väsentlig skillnad – det väldigt 

språkliga och av slangkaraktär ordvalet ”go bananas”. Holzer hade kunnat använda sig av en 

mer ”korrekt” synonym, men gör det inte. Hon väljer här att använda ord som kontrasterar 

mot den i övrigt propra och kalla tonen. Detta val ger texten en viss barnslighet och det blir 

komisk när slang förekommer i ett annars propert sammanhang. Avvikelsen blir tydlig och 

gör att man som betraktare av verket uppmärksammar det markant, samt anpassas till det 

faktum att meningen behandlar barn. Kontrasten kan ses på ur två sammanhang; dels det ovan 

nämnda komiska med slang i korrekt språk, dels blir det mer brutalt när första delen av 

meningen har med barn att göra och är lättsam medan andra delen av meningen inte är det 

alls.  

 

Nästa exempel är Honey, tell me exactly what will happen on earth and if you want it. Denna 

mening skiljer sig markant i tonen från andra mer typiska för Holzer. För det första tilltalar 

hon en andra person direkt, alltså ”honey”. Vidare gör hon det med en väldigt flörtig och 

kärleksfull ton. Det kärleksfulla går dock att diskuteras – den sortens ömhetsbetygelser kan 

även användas på ett mer överlägset sätt. Meningen i övrigt är direkt och rak, utan utrymme 

för krusiduller. Den är inte hotfull som andra av Holzers meningar tenderar vara, men lägger 

                                                
62 Joselit, Simon och Salecl (2003) s 14 – 15 
63 Joselit, Simon och Salecl (2003) s 98 – 99  
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ett stort krav på personen den riktar sig till och gör det dessutom utstuderat nonchalant. 

Denna, paradoxalt nog, arroganta tillit till samtalspartnern kombinerat med den kaxiga 

flörtigheten hävdar jag skapar en stark bild av femtiotalspinuppan. Det är kaxigt och flörtigt, 

men inte på ett sensuellt sätt utan snarare ett öppet och käckt sådant. Detta anser jag gör att 

Honey, tell me exactly what will happen on earth and if you want it får ett tydligare ansikte än 

vad Holzers texter i regel har. Det behöver dock inte vara just Holzers ansikte som skymtas 

här utan en påhittad, men personlig, sändare.  

 

Det tredje exemplet är The breakdown comes when you stop controlling yourself and want the 

release of a bloodbath. Denna mening däremot har Holzers karaktäristiska anonymitet men i 

en brutalare tappning. Denna är lika konstaterande som många utdrag ur Truism och talar 

opersonligt om sidor hos oss som vi inte gärna talar högt eller skryter om. Dock drar den våra 

mörka sidor desto längre och för in en längtan efter blodspillan i sammanhanget. Inte så lite 

blodspillan heller, utan blodbad. Den talar om självkontrollen och vad som händer när vi 

pressas för långt. När det gått så långt och vi inte längre kan kontrollera krafterna och 

drifterna i oss bryter vi ihop. Tonen är så kall och berättande att innehållet nästan låter 

faktabaserat. Slutet på meningen överraskar med sin brutalitet, som blir ännu starkare när den 

presenteras med en sådan känslokyla. 

 

Survival har likheter såväl som skillnader med Truism i tonen. Många påståenden är just 

påståenden och den anonyma rösten finns även där. Det går dock att finna meningar med ett 

mer personligt tilltal än de i Truism. Inte personligare i den bemärkelsen att personen bakom 

yttrandena nödvändigtvis blir mer framträdande, men det faktiska tilltalet och länken till 

mottagaren har en mer direkt riktad ton. Rösten är inte längre lika auktoritär, med känslan av 

ett storebrorssamhälle. Orden ”jag” och ”mig” går dessutom att finna, vilket de inte gör i 

Truism, och således blir inte ansiktet riktigt lika osynligt. Vidare har vissa av meningarna en 

mer humoristisk ton, om än inte överdrivet tydlig. Andra meningar är mer våldsamma och 

innehåller blod och våld mer än Truism gör. Serien är dock, precis som Truism, provokativ. 

Det är djärva uttalanden, som bör utvecklas eller försvaras av sändaren men inte gör det. 

Kombinationen av meningar med en humoristisk klang, med våld mer eller mindre subtilt och 

med anonym röst kan göra att Survival kan först uppfattas som ganska så spridd. Vid närmare 

studie går det dock att härleda merparten av meningarna, mer eller mindre uttalat, till just 

överlevnad. Antingen direkt sådan eller indirekt med faktorer som påverkar ditt liv på ett eller 

annat sätt. Survival är mer angelägen och trängande i sin ton. 
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Lustmord 
1993 – 1994 
 

Jag har ovan talat om den anonyma ställning Holzer intar i flera serier. Lustmord avviker från 

detta då den uttalat intar rollen av tre olika personer; förövaren, offret samt en observatör 

(som Holzer menar kan vara en familjemedlem såväl som någon med en officiell position, 

som inträder senare)64. Verket handlar om våldtäkt och mord, något som aldrig blir direkt 

uttalat. Mer specifikt var övergreppen i kriget i Bosnien något Holzer avsåg relatera till. Valet 

av utformning följer tydligt texternas våldsamma men sexuellt präglade linje. Serien består av 

fotografier tagna på nära håll, där motivet utgörs av människors hud på vilken texterna är 

skrivna med bläck. Bilderna är tagna så pass nära att hår och födelsemärken syns. Verkets titel 

är tyskt (och betyder samma sak på svenska) och har ingen engelsk översättning då det 

saknade motsvarighet.65 Serien förekommer i flera utformningar, men gjordes ursprungligen 

som ett projekt till en tidning, Süddeutsche Zeitung Magazin och blev en bilaga på nästan 

trettio sidor. Framsidan till tidningen blev mer kontroversiell och omtalad än själva bildserien, 

då den bestod av ett utdrag ur serien skrivet på ett vanligt vitt papper med rött bläck blandat 

med blod.66 Det rörde sig inte om blod i större mängder, utan enbart några droppar från 

frivilliga tyska och jugoslaviska kvinnor. Blodet var medicinskt behandlat för att inte medföra 

någon som helst smitta, ändå väcktes det starka reaktioner då det var i samband med en 

nyligen omtalad blodbanksskandal.67 Jo Anna Isaac framhåller vikten av utformningen av 

detta verk och hon beskriver bilderna med dess texter som våldsam och sexuell graffiti. Det 

inte är det opersonliga vita arket som nyttjats vid tankarna och situationerna som Lustmord 

handlar om. Istället är det nära kontakt med hud och med blod i bläcket. Det är det motsatta 

till en kall och distanserad information – det här är verkligt kött och blod, och texten direkt på 

huden liknar hon vid ärr.68 

 

Vissa av meningarna från förövaren avslöjar inte att det rör sig om ett brott överhuvudtaget, 

de målar istället upp en bild av två personer i en ömsesidigt romantisk och sensuell situation, 

såsom I sing her a song about us, She has three colors in her eyes, I tell her to soap herself 

                                                
64 Joselit, Simon och Salecl (2003) s 29 – 30 
65 ibid s 29 
66 Joselit, Simon och Salecl (2003) s 30 och s 81 
67 ibid s 30 – 31 
68 Isaac (1997) s 39 – 40 
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och I watch her while she thinks about me. De skapar när står för sig själva en helt annan 

atmosfär. När de dock blandas med andra tankar från förövaren, till exempel I step on her 

hands, She acts like an animal left for cooking, I want to fuck her where she has too much 

hair och The color of her where she is inside is enough to make me kill her blir det inte längre 

lika mjukt och vackert. Det blir uppenbart att det inte rör sig om romantisk situation där de 

inblandade är frivilligt delaktiga och meningen I watch her while she thinks about me får då 

en helt annan stämning. Meningarna från offret är däremot aldrig dubbeltydiga utan visar 

otvivelaktigt hennes påtvingade roll. (Att offret är en kvinna framgår av att hon av såväl 

förövaren som den tredje personen refereras till som ”she” och ”her”.) De är dock aldrig 

sentimentala utan bibehåller Holzers konstaterande ton, exempelvis I am awake in the place 

where women die, With you inside me comes the knowledge of my death, I know who you are 

and it does me no good at all och What is left on the blanket is clear and the color of hell. 

Holzers osentimentala ton ger i detta specifika fall en känsla av resignation. Meningarna från 

den tredje rösten, de av åskådaren, målar upp en bild av en vuxen son. Det är möjligheterna 

till handlingskraftighet i meningarna som ger intrycket att det måste röra sig om en person 

vuxen nog att kunna agera, samt det faktum att meningen I want to lie beside her följs av I 

have not since I was a child. Den manliga aspekten finns det dock ingenting som pekar på. 

Rösten är vid närmare studie könsneutral, och det visar sig att jag inte står över det 

resonemang jag förde under rubriken ”Att tyda den holzerska rösten” – nämligen att ifall en 

röst inte är uttalat kvinnlig tas det för givet att den tillhör en man. I övrigt bär meningarna 

tydliga spår av en vilja till handlingskraftighet, men en oförmåga till det på grund av den 

position som kvinnan/modern befinner sig i. Detta kan exemplifieras med det textstycke som 

består av tre meningar tillsammans; I want to brush her hair but the smell of her makes me 

cross the room. I held my breath as long as I could. I know I disappoint her. Utifrån denna 

analys menar jag att Lustmord avsevärt mer personlig, vad gäller “röst” och tydlig avsändare 

samt innehåll, än Truism samt att rollen av observatören är den mest känslosamma i denna 

serie. Det går absolut att skönja det holzerska kalla i denna del, i formuleringarna finns det 

inga djärva känslosvängar. Men att talaren plågas av sin oförmåga att inte kunna hantera 

situationen bättre märks klart i exempel såsom det ovanstående. En viss ömhet finns i de 

flesta av meningarna här och I walk outside to the path and see the plants, each handled by 

her, unmarked by her dying står ut med sin mer ömma ton. Den sista meningen i serien är den 

som tydligast visar resultatet av vad som hänt och gör det helt utan känsloutbrott; She is 

narrow and flat in the blue sack and I stand when they lift her. Det konstaterande språket 

passar väl in i karaktären, då det kan tolkas som den kyliga ställning personer i chocktillstånd 
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intar. Denna sistnämnda analys är dock lite djärvare, då Holzer i sina verk oftast talar med den 

osentimentala rösten och här med största sannolikhet inte ansträngt sig för att få till nämnda 

känsla av chocktillstånd. 

 

Rollernas karaktärer är mer eller mindre tydliga från text till text, såvida texterna inte står 

sorterade utifrån vem som talar. Den är på sina ställen suggestivt subtil. Innehållet bygger upp 

en påtaglig spänning och atmosfär men lämnar sedan betraktaren, i likhet med Truism, otrygg 

utan besvarade frågor. De texter som är desto tydligare i sin karaktär är inte alltid helt tydliga 

i sitt innehåll. Atmosfären, ordvalen och ”rösterna” har sammantaget en rå men kittlande 

effekt, då det är uppenbart vad som hänt – eller vad som pågår i detta nu – men blir aldrig 

direkt uttalat. När jag studerade verket utifrån utdrag av serien (i form av ett fantastiskt 

bildmaterial i Jenny Holzer av Joselit, Simon och Salecl) upplevde jag det som sensuellt och 

suggestivt om än uppenbart obehagligt. De extrema närbilderna med text handskriven på hud 

var sensuellt och tillsammans med den uttryckliga anspelningen på de mörka sidorna hos 

människan blev det förledande. När jag senare kom i kontakt med alla meningar i serien kom 

jag enbart att uppleva det som obehagligt. Alla röster, roller, har här förhållandevis distinkta 

ansikten. De enskilda rösterna ger dessutom tydligare ansikte åt de övriga i dramat då de talar 

om dem. I synnerhet åskådarens röst, som ger intrycket av att beskriva en moder i en våldförd 

situation. Detta verk skiljer sig mest från Truism, i och med att det har tre uttalade karaktärer, 

ansikten. Innehållet rör en konkret situation och är med det mer personligt. Utformningen i 

Lustmord är dessutom unik utifrån övriga av Holzers här analyserade verk. Den utmärkande 

nonchalansen, distansen, i Holzers röst finns däremot även i detta verk. 

 

Guerilla Girls 
 

Guerilla Girls första verk uppkom 1985 och de arbetar främst, men inte enbart, i det offentliga 

rummet. 1990 hölls en utställning i Stockholm med Guerilla Girls affischer, som sedan 

visades i ytterligare sju städer i Sverige samt i Nordens huvudstäder.69 I likhet med Jenny 

Holzer arbetar aktivistgruppen Guerilla Girls med text, och i likhet med Holzer spelar 

anonymiteten roll. Anonymitetens karaktär skiljer sig dock något. I Holzers verk i det 

offentliga rummet står ingen signatur att finna, medan det på Guerilla Girls verk klart och 

                                                
69 Konstfeminism (2005) Nyström, m fl. (red.) s 92 – 93 
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tydligt står signerat Guerilla Girls – conscience of the art world70. Men vilka är Guerilla 

Girls? Det är efter signaturen som anonymiteten börjar. De har gått ut öppet med syftet med 

deras konst och aktioner, dvs. visa på köns– och rasdiskrimineringen som förekommer i 

konstvärlden. I intervjuer och framträdanden uppträder de dock alltid i gorillmasker av gummi 

och vilka de är bakom maskerna är inte offentligt känt. Anonymiteten är väl fungerande och 

finns där för att konstnärerna bakom maskerna och deras arbete inte ska få personliga 

konsekvenser av Guerilla Girls utmanande agerande.71 

 

Ett av deras verk utgörs av en affisch i storlek 27.9 x 71.1 cm, med en parafras på Ingres 

Odalisque där den nakna kvinnan har en stor gorillamask på huvudet kompletterat med texten 

Do women have to be naked to get into the Met. Museum? Less than 5 % of the artist in the 

Modern Art Sections are women, but 85 % of the nudes are female.72 Den direkta statistiken 

och det välkända bildexemplet gör den retoriska frågan välgrundad. Guerilla Girls påvisar ett 

verkligt problem i konstvärlden och gör det med torrt på fötterna, rakt och utan krusiduller. 

De gör det emellertid inte dogmatiskt eller aggressivt. Parafrasen ger inte enbart fokus på 

signaturen till verket, utan ger humoristisk tyngd till verket. Inte heller frågan är utan humor 

då den har en sådan brutal realism att den nästan blir surrealistisk, paradoxalt nog. För 

Guerilla Girls är inte problemet att de vill ha in fler bilder med kvinnor utan givetvis att de 

vill ha in fler kvinnliga konstnärer. Situationen blir surrealistisk när det låter som att ett krav 

för kvinnliga konstnärer att komma in på ett museum av The Metropolitan Museums kaliber 

skulle vara att de är nakna. Realismen kommer av det faktum att 85 % av alla nakna modeller 

bevisligen är kvinnor.  

 

Att arbeta med viktiga frågor på ett humoristiskt sätt är signifikativt för Guerilla Girls. Bilder 

förekommer som ett viktigt komplement till somliga av verken, men är inte givet i alla av 

dem. Det är texten och innebörden av det som är det mest grundläggande. I Holzers Truism 

väcker texterna reaktion men en stor tyngd menar jag kommer utav formuleringarna och 

miljöerna. Holzers texter i Truism är allvarliga, både i ämne och i ton. Guerilla Girls ämne är 

viktigt, men humorn är ett viktigt vapen. Vikten av anonymitet måste återigen betonas. Jag 

har tidigare talat om vilken otroligt viktig funktion anonymiteten fyller i Holzers verk, men 

den är av stor vikt även hos Guerilla Girls. Det faktum att Guerilla Girls med sin aktivistgrupp 

                                                
70 Chadwick (2003) s 420 
71 Konstfeminism (2005) Nyström, m fl. (red.) s 91 – 92 
72 Fineberg (2000) s 477 
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väljer att maskera sig, en anonymitet som blivit deras signum, har skapat ett intresse som ger 

mer fokus åt deras arbeten. Detta för mig in på ännu en viktig faktor att ta med i denna 

komparativa analys. Genusperspektivet är självklart hos Guerilla Girls – det är en av de två 

frågor som de kämpar för. I Truism finns många texter som berör kvinnligt, manligt och 

sexualitet. Det är dock oftast maktfrågan som ligger i centrum där och vad det återkommer 

till. Det är makt som undersöks i Truism och öppningen för diskussion förekommer i flera 

former, bland annat sexualitet. Således kan man säga att båda behandlar genus, men Guerilla 

Girls gör det i en absolut större utsträckning. Vidare behandlar båda makt, då genusfrågor 

oundvikligt hör samman med maktfrågor, men i Truism är det mer direkt fokus på just makt. 

På de två mest grundläggande faktorerna i Holzers och Guerilla Girls arbeten är de emellertid 

lika, vilket var orsaken till min vilja att göra en analys mellan dem överhuvudtaget – de 

arbetar båda via text med samhällsrelaterade frågor. 

 

Sammanfattning 
 

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka bilden av Jenny Holzer i konsthistorisk 

litteratur samt att studera den varierande alternativt bestående effekten i olika verk av 

konstnären, med Truism som utgångspunkt. I den konsthistoriografiska undersökningen har 

jag kritiskt granskat och studerat det konsthistoriska kanon i vilken Holzer ingår. Jag har där 

lagt betoning på att studera huruvida hon omnämns i mer konstfeministiska sammanhang, 

vilket undersökningen visade att hon anmärkningsvärt sällan gjorde. Istället låg fokus på ett 

neokonceptuellt och kontextuellt sammanhang samt det samhällskritiska och subversiva i 

hennes verk. 

 

Som en övergång till analyserna fördjupade jag mig teorier och tankar kring hur man tyder 

Holzers i verken karaktäristiska anonyma röst. Jag diskuterade den anonyma rösten i 

kombination med hennes subversiva arbeten i det offentliga rummet, samt förhållandet 

sändare – mottagare. Vikten med mötet mellan verken och publiken, och publikens del i 

verket, diskuterades. I detta kapitel hamnade huvudfokus på hur verk som i likhet med 

Holzers inte antar en uttalat kvinnlig hållning, genom frånvaron av det kvinnliga upplevs som 

manliga. Jag problematiserade den manliga normen och hur detta kan anpassas i en diskussion 

om Holzers arbete. Jag diskuterade kort det textuella i hennes verk. Väl inne på analyserna av 

fyra verk av Holzer koncentrerade jag mig mest på Truism och framför allt Truism i Wanås. 
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Holzers opersonliga men auktoritära röst behandlades samt momenten där betraktaren ställs 

inför konstnärens verk och hur dessa kan ge upphov till en känsla av otrygghet. Efter Truism 

kom Inflammatory Essays och jag konstaterade att den sistnämnda är betydligt intensivare i 

den språkliga utformningen. Den är inte lika ”anonym” som den förstnämnda men ger ändå 

upphov till en otrygghet den med, då en tydlig sändare fortfarande saknas. Survival har en mer 

personlig, och ibland humoristisk, ton än Truism på sina ställen och är inte så auktoritär. 

Anonymiteten hägrar dock där och den konstaterande ställningen finns med. De olika 

konstnärliga utformningarna diskuterades. Lustmord skiljer sig drastiskt från Truism, i den 

sensuella utformningen och de mer personliga och brutala situationerna samt de tydligare 

karaktärerna. Även här fanns dock Holzers karaktäriska kalla konstaterande. I analysen med 

Guerilla Girls fastslog jag att dessa och Holzer använder sig av anonymiteten men på olika 

sätt. De är båda samhällskritiska, men med olika dominerande fokus. 
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Appendix med bilder 
Följande bilder har jag tagit på Wanås 2007-06-19. 
 
Fig. 1 

 
 
Från Truism 2002 
People who don’t work with their hands are parasites (ovan) 
Selfishness is the most basic motivation (nedan) 
Text inblästrad i sten. 
 
Fig. 2 
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Fig. 3 

 
 
Från Truism 2002 
Selflessness is the highest achievement (ovan) 
Categorizing fear is calming (nedan) 
Text inblästrad i sten. 
 
Fig. 4 
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Fig. 5 
 
“SHRIEK WHEN THE PAIN HITS  

DURING INTERROGATION.  

REACH INTO THE DARK AGES TO FIND A  

SOUND THAT IS LIQUID HORROR, A  

SOUND OF THE BRINK WHERE MAN  

STOPS AND THE BEAST AND  

NAMELESS CRUEL FORCES BEGIN.  

SCREAM WHEN YOUR LIFE IS  

THREATENED. FORM A NOISE SO  

TRUE THAT YOUR TORMENTOR  

RECOGNIZES IT AS A VOICE THAT  

LIVES IN HIS OWN THROAT. THE  

TRUE SOUND TELLS HIM THAT HE 

CUTS HIS FLESH WHEN HE CUTS  

YOURS, THAT HE CANNOT THRIVE  

AFTER HE TORTURES YOU. SCREAM  

THAT HE DESTROYS ALL THE  

KINDNESS IN YOU AND BLACKENS  

EVERY VISION YOU COULD HAVE  

SHOWN HIM.”73 

 

 

För bildmaterial över Jenny Holzers verk rekommenderas följande: 

Jenny Holzer. Joselit, David; Salecl, Renata och Simon, Joan, Phaidon, London, 1998 

Jenny Holzer är en fantastisk redovisning av många av Holzers verk, bland andra Lustmord. 

http://stuartcollection.ucsd.edu/StuartCollection/HolzerTruism.htm  

Denna länk visar Truism överskådligt. 

http://stuartcollection.ucsd.edu/StuartCollection/HolzerSurvival.htm 

Denna länk visar Survival överskådligt. 

http://www.geocities.com/ryskalchick/inflamessay.html 

Denna länk visar Inflammatory Essays överskådligt. 

                                                
73 Joselit, Simon och Salecl (2003) s 130 
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http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/contemporary/Jenny-Holzer.html 

Denna länk inkluderar bland andra en sorterad version av Lustmord, som visar vilka meningar 

som hör till vilken ”karaktär”. Informationen är dock ej helt pålitlig, då den säger att 

Venedigbiennalen var 1989 vilket är felaktigt – det var1990. 

 

 

 

 


