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Abstrakt

Den frågeställning som behandlas i uppsatsen är hur upplevelsen, förståelsen och tolkningen av 

leksaksdockan används av konstnären, samt hur detta tolkas/läses i verket av betraktaren. 

 Undersökningens frågeställning är “Hur använder konstnären bilden av leksaksdockan för 

att skapa konstnärliga verk?” samt “Hur läser/tolkar jag som betraktare innehållet i dessa verk?”.

 Jag använder mig av semiotiken för att definiera begrepp kring leksaksdockan som tecken 

samt användandet av denna i konstverk. Bildanalyser utgör undersökningens centrala del. 

 Leksaksdockan förknippas med en mängd saker. Det har blivit tydligt för mig hur jag som 

åskådare av de konstverk jag analyserat växlar mellan konstnärens budskap, de olika aspekterna av 

det dockan förmedlar och det jag själv läser in och konnoterar. Som läsare av verk där dockan 

förekommer pendlar man mellan att läsa och tolka dockan som en människa/ett tecken för en 

människa och mellan att se den som en docka − en leksak, att här läsa in saker man vet kring 

dockan som egen företeelse.

 I den gestaltande delen av examensarbetet har jag undersökt min egen fascination inför 

dockor. Jag har arbetat tredimensionellt med bl. a. lufttorkande papperslera och gips för att 

modellera dockor som jag gjort gjutit av och gjutit i porslin. I och med mitt gestaltande arbete kom 

jag fram till det jag ville undersöka närmre i uppsatsen − bl. a. miniatyren, dockan som avbildning 

av människan samt dockan som tecken. Något jag tagit fasta på i både den gestaltande och den 

skriftliga delen av arbetet är hur dockan − både som tecken och som ting − är uppbyggt av flera 

beståndsdelar vad gäller olika kroppsdelar, material, innebörd osv. 

 En leksakdocka är ett föremål som jag tror att alla har en relation till − vare sig man lekt 

med dessa som barn eller inte. Jag tänker mig att man som bildlärare skulle kunna låta elever 

använda sig av leksakdockor som material på en mängd sätt − för att göra iscensättningar, arbeta 

berättande, undersöka avbildningar av människan m.m. Man skulle kunna arbeta med dockan som 

material att fotografera, göra animationer och installationer.
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1. Inledning

1:1 Bakgrund och didaktiskt syfte

Ett av mina intresseområden är dockor, figurer och leksaker. Att tillverka egna dockor, modifiera 

köpta dockor och att göra kläder och miljöer till dessa är något jag varit intresserad av länge. Detta 

intresse har till stor del uppkommit i vuxen ålder − bland annat för att jag tecknar mycket. Jag 

behöver till viss del se det jag tecknar, och har därför samlat på mig dockor som får agera statister i 

mina teckningar. Vissa karaktärer har jag behövt se mer i detalj och därför gjorde jag enkla 

tredimensionella figurer av dessa till en början. Senare har jag övergått till att göra mer detaljerade 

och till viss del rörliga dockor av dessa karaktärer. Detta har lett till ett intresse för dockor 

överhuvudtaget. 

 De senaste åren har jag även fotograferat dockor och leksaksmiljöer, ibland för att 

kommunicera med samlare på nätet, men ibland även för att kunna förmedla något. I dessa fall har 

jag använt fotografiet av “dockleken” mer som en konstbild: för att uttrycka något konstnärligt, för 

att säga något. Jag ser dockan som en blandning av skulptur och bruksföremål, ett föremål som inte 

är “färdigt” utan som kan poseras, kläs ut, förvandlas och uttrycka en mängd olika saker.  Jag 

tilltalas av dockans och leksakens tillgänglighet, som leksak, som verktyg för berättande och 

iscensättande. Att låta en docka vara ställföreträdare för en människa i en bild kan göra budskapet 

mycket tydligt tycker jag: man får syn på saker, ser annat, ser mer och ur en annan synvinkel. Jag 

fascineras av den närvaro som jag upplever att en docka kan ha och hur mycket den kan uttrycka 

och förmedla.

 Jag tycker att det är spännande med konstnärer som använder sig av dockor i sina verk. Vad 

händer när man använder sig av dockor för att skapa konstnärliga verk? 

 När jag började samla material kring detta ämne och söka konstnärer som använt sig av 

leksaker som motiv blev det tydligt att jag skulle komma att jobba med konstnärer som använt sig 

av fotografi som medium för sina verk. De konstnärer jag intresserat mig för − bland andra Laurie 

Simmons − har använt sig av fotografiet för att dokumentera iscensatta tablåer med dockor och 

miniatyrleksaker. 

 När man riktar kameran mot en dockskåpsminiatyr så upphör den att vara oviktig, upphör att 

vara endast en miniatyr. Att fotografera dockleksaken är ett sätt att komma den så nära man kan, 

man upphör därigenom att vara en jätte som betraktar ett miniatyrlandskap utifrån/ovanifrån och ser 

istället vad som händer i tablån/i scenen. Man kan som människa inte röra sig runt fysiskt i dockans 

värld − men med kameran är man nästan där. Att avbilda dockleksaker med kamera är på ett sätt 

också att höja upp dessa − man väljer att föreviga ett barns leksak, att ta sig tid att titta närmare på 
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en detalj, en miniatyr. Ett obetydligt föremål blir motivet i den fotograferade bilden och kommer att 

belysa sådant som en verklig miljö eller människa sällan skulle kunna skildra. Genom att 

fotografera dockleksaken ger man den vikt, mening. Jag upplever det som att kameran

gör dockleksaken mer verklig. Detta kan ha att göra med fotografiet som medium och hur man är 

van att titta på fotografiska bilder − att fotografiet ofta används för att skildra verkliga och viktiga 

händelser och människor.

 Den fotograferade dockleken påverkar hur man läser den stillbild som fotografiet är. 

Vanligtvis brukar ju fotografiet “frysa” ett ögonblick, fånga människor och miljöer i rörelse. I 

fotografiet av dockleksaken händer något annat. Här är allt redan från början stilla, fryst och dött − i 

och med fotot blir det nästan som att ge liv och rörelse till de döda föremålen, jag upplever det 

nästan som att man animerar ett stilleben. 

 Dockor är ett enormt område/ämne. Här innefattas dockfigurer tillverkade av alla slags 

material − trä, plast, porslin, tyg − med vitt skilda utseenden: till exempel räknas plasthästen My 

Little Pony till kategorin dockor på den svenska auktionssajten Tradera. Dockan kan vara 

masstillverkad eller tillverkad för hand i ett enda unikt exemplar. Med dockor kan man mena 

skyltdockor i mänsklig storlek − tillverkade för att visa upp det senaste modet, eller klippdockor − 

tvådimensionella figurer utklippta ur papperet de är tecknade eller tryckta på. 

 De dockor jag intresserar mig för i detta arbete är dockor med mänskligt utseende − främst 

den massproducerade leksaksdockan. Dessa leksaker är ofta tillverkade i gjuten plast, men det är 

inte själva materialet eller tillverkningen jag intresserar mig för.

 Jag ser den massproducerade leksaksdockan som en tredimensionell avbildning av 

människan − en ofta reducerad, förenklad och idealiserad bild. Vissa drag har förstärkts medan 

andra får stå tillbaka för att skapa de karaktärer som leksakstillverkare uppfattat som attraktiva för 

barn att leka med. Denna bild av människan är gjord att säljas, skall vara tilltalande/intressant, gjord 

av ett relativt slitstarkt material som tillåter lek, och är behändig i storlek.

 Den lilla leksaksdockan, miniatyren, är intressant för att dessa ofta har tillbehör − ibland 

hela miljöer − som de hör ihop med. Jag har sett dockor tänkta att bebo fantasimiljöer, men 

vanligast verkar ändå vara den docka som ska vistas i en miniatyrvariant av en verklig och 

vardaglig människomiljö − som köket, badrummet eller mataffären. Jag tycker det är spännande att 

dockan inte kommer undan de vardagliga bestyr som människan måste dras med. 

 Det finns något fascinerande med miniatyren − det lilla. Miniatyren är en avbildning av ett 

större föremål, och jag tänker mig att detta större föremål måste gå att känna igen. Kanske är det 

därför som miniatyren så ofta skildrar vardagsmiljöer − t. ex. ett kök. Det som är fascinerande med 

exempelvis ett dockskåpskök är ju att allt finns med: all inredning, alla små redskap och detaljer. 
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 Nästan alla människor har erfarenheter av leksaker, och många av docklek. Oavsett vad man 

tyckte och tycker om dockleksaker tror jag att de flesta har en relation till dessa föremål och vet hur 

de används. Detta gör dockleksaken till ett föremål som man som bildlärare lätt skulle kunna och ha 

anledning till att använda sig av i sin undervisning. 

 I skolans bildundervisning skulle bildläraren kunna låta eleverna använda sig av dockor som 

material att göra bilder/verk av. Dockleksaken skulle vara ett tacksamt material att använda sig av i 

bildundervisningen, man kan snabbt iscensätta något och alla kan vara med utan svårigheter att 

förstå hur man kan använda detta material. 

 Jag har under denna fördjupningskurs i konst och lärande haft en workshop för 

klasskamrater på Konstfack där vi provade att använda dockor för att berätta och iscensätta. 

Studenterna fick gestalta en konflikt, vi använde oss sedan av digitalkameror för att dokumentera 

denna. Det var lätt att använda sig av dockor som utgångspunkt, att de flesta hade mycket att 

diskutera kring dockorna och de bilder som vi framställde. 

 Leksaksdockan är ett ämne jag själv tycker är intressant och skulle vilja veta mer om, för att 

kunna använda mig av i undervisningssammanhang. Jag har sett flera exempel på konstnärer som 

använder sig av dockan som motiv eller material i sina verk, och jag tycker att detta sätt att 

framställa bilder skulle passa utmärkt i en undervisningsituation. Man kan ta upp en mängd frågor 

och ämnen via leksaksdockan −  bilder av kroppen, berättande och iscensättande. Dessutom skulle 

man kunna använda dockan i olika tekniker och medier i bildundervisningen − fotografi, animation, 

collage/montage och installationer. Mitt syfte med denna uppsats är att få kunskap kring 

leksaksdockan, dess användning i den samtida konsten och läsningen av dessa verk för att kunna 

använda mig av detta i undervisningssammanhang.

 I mitt sökande efter material och teorier kring dockan som ämne har jag märkt att det inte 

skrivits så mycket om dockan i konsten. Jag har hittat intressanta böcker kring dockan och 

leksaksdockan, men inte kopplat till den moderna konsten, utan till litteraturen, till samlande och 

nostalgi. Detta var inte vad jag hade förväntat mig, vilket gjort att jag tyckt att min undersökning 

varit befogad. Jag har genom litteraturstudier definierat de aspekter av leksaksdockan jag tyckt varit 

viktiga, samt utfört bildanalyser av ett antal konstverk. 
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1:2 Frågeställning

En docka är en avbildning av människan som jag tänker mig att nästan alla är bekanta med.  Jag är 

intresserad av dockkroppen som en bild av människokroppen. 

 Den fotograferade dockan föreställer en docka, som i sin tur föreställer en människa. Vad 

gör detta med bildens/verkets betydelse? En avbildning av avbildningen. Hur används detta av 

konstnärer? 

 Jag vill undersöka vad leksaksdockan är för slags avbildning av människan och 

leksaksdockan som tecken. 

Hur använder konstnären bilden av leksaksdockan för att skapa konstnärliga verk?

Hur läser/tolkar jag som betraktare innehållet i dessa verk?

1:3 Urval/avgränsning

Jag har valt att undersöka och analysera verk av Liliana Porter och Laurie Simmons på grund av att 

deras verk föreställer dockor. Båda dessa konstnärer är verksamma idag, och använder sig av 

massproducerade leksaksdockor för att framställa iscensatta fotografier.

 Eftersom de konstnärer vars verk jag gör bildanalyser av arbetar med fotografi kommer jag 

att redogöra de aspekter av fotot jag tycker berör min frågeställning, men jag kommer inte att 

undersöka den fotografiska bilden som uttrycksform i någon utförlig mening.

 Jag har valt att inte undersöka konstnärer som mer hantverksmässigt arbetat med 

tillverkning av dockor eftersom jag tyckt att deras verk inte är leksaker utan istället känns mer som 

skulpturer. Jag är intresserad av dockan − leksaken när den förekommer i konsten: en förenklad, 

orealistisk och eventuellt idealiserad bild av människokroppen. 

 Jag har medvetet hållit mig ifrån det kanske mest typiska och välkända exemplet på just en 

sådan dockleksak − Barbie. Anledningen till att jag inte velat ta mig an Barbie är att denna docka är 

ett ämne i sig. Jag har inte försökt styra bort från dockor kopplat till genus, men det är inte det som 

jag främst velat ta upp i detta arbete. Jag har velat undersöka en mer generell bild av dockleksaken 

som en avbildning av människan och hur denna används i den samtida konsten, inte som en 

avbildning av kvinnan, och hur detta eventuellt skulle påverka barn som leker med Barbie.

 Att hitta litteratur kring detta ämne var till en början svårt. Att söka efter litteratur med 

sökordet “dockor” resulterar mest i böcker som dels handlar om samlande av olika kategorier av 

dockor, dels böcker som behandlar Barbiedockan kopplat till någon form av genusdiskussion. 

 När jag började reda ut vilka sorters dockor och vilka aspekter av dockan jag är intresserad 

av och vill ta upp av började jag hitta litteratur jag tyckte var användbar: exempelvis litteratur kring 

miniatyren − vilket ledde till att jag kom vidare i mina funderingar och i min frågeställning.
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2. Teori och metod
2:1 Empiri

Det material jag valt att analysera är tre fotografiska konstverk som gestaltar dockleksaker: Gaucho 

och Please don’t move! av Liliana Porter, samt en serie om tio verk av Laurie Simmons där jag 

främst analyserar ett av verken: First Bathroom/Woman Kneeling. Jag har valt dessa verk för att de 

skildrar de aspekter av leksaksdockan som jag tycker är intressanta och relevanta för min 

frågeställning om den typ bild av människan som den förmedlar: miniatyren, kopplingen till 

barndom/lek, stillbildsfotografiet som animerar/levandegör dockleksaken, tablåen samt det 

iscensatta fotografiet.

Jag har även valt att läsa litteratur som tar upp olika aspekter som jag tycker angränsar till 

leksaksdockans väsen och litteratur om semiotiken.

2:2 Metod

Mitt arbete med detta examensarbete började med det gestaltande arbetet. Jag hade idéer och tankar 

kring vad jag ville undersöka i min gestaltning och jag tyckte att det var mest naturligt att börja 

arbeta med dessa.

 Jag har jobbat tredimensionellt bl.a. med lufttorkande papperslera, gips och 

porslinsgjutmassa och modellerat en docka. Denna docka är gjord i 15 delar och kan vara 

artikulerad som färdigställd. Jag har gjutit av dockans delar och sedan gjutit dessa i porslin. 

 Under det praktiska/gestaltande arbetet med min docka fick jag möjligheten att arbeta vidare 

med och fundera över min fascination för dockor, figurer och leksaker − på detta sätt hittade jag det 

jag ville undersöka vidare i uppsatsen:

− dockan som en avbildning av människan

− dockans koppling till barndomen och leken

− miniatyren

− hur konstnären gör bruk av dockan i den samtida konsten

 Jag snävade också in min frågeställning/undersökning från dockor i allmänhet till att i 

uppsatsen enbart undersöka leksaksdockor. Här skildes mitt gestaltande arbete och arbetet med 

uppsatsen åt till en del − i mitt gestaltande arbete har jag inte försökt definiera vad för slags docka 

jag själv gör eller är intresserad av att göra. 

 Mitt arbete med uppsatsen inleddes med bildanalyser av konstverk jag ville undersöka. 

Dessa bildanalyser är den centrala delen i min uppsats och utgångspunkten för min vidare teoretiska 

undersökning. Under arbetets gång har jag växlat mellan litteraturstudier och analyser av konstverk, 

dessa två delar har gett till varandra och styrt varandra på ett för mig spännande sätt.
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 Med hjälp av litteraturstudier har jag försökt att definiera de aspekter av leksaksdockan som 

avbildning av människan och konstnärens bruk av dessa som jag uppfattar som relevanta i relation 

till min frågeställning. Dessa aspekter försöker jag redogöra för under rubriken 

“Begreppsdefinitioner” − för att återkomma till dessa under de bildanalyser som följer.

 Jag har valt att använda mig av semiotisk bildanalys eftersom jag är intresserad av 

förståelsen, tolkningen av leksaksdockan som föremål − hur den används av konstnären − och vad 

detta i sin tur gör med läsningen av verket. 

2:3 Teori - tolkningsram

Leksaksdockan är ett tecken som skapar mening och innebörd på flera olika sätt. Jag har därför valt 

att använda mig av semiotiken för att undersöka hur detta tecken byggs upp och vad detta kan 

innebära för läsningen av de konstverk jag gör bildanalyser av. 

 “/.../ semiology (sometimes also called semiotics). /---/ offers a very full box of analytical 

tools for taking an image apart and tracing how it works in relation to broader systems of 

meaning.” 1 

 Semiotiken behandlar och studerar tecknet och dess sammansättning. En kultur är uppbyggd 

av tecken − tecken som står för något annat än sig själva − och människorna i denna kultur är 

upptagna med att försöka förstå och tolka dessa tecken.2

 Tecken skapar mening och innebörd på flera sätt och semiotiken försöker beskriva hur 

tecknet tolkas och förstås. 

 “What we see as a whole and what as a part /.../ may depend on what we are trying to explain. If we want to 

understand how the eye works, we will miss something if we look only at the iris. Similarly, we will leave something 

out if we try only to understand the eye in relation to the whole head. What is important is that we engage with the thing 

we are trying to explain at the right level. In doing this, however, we should not forget that the complexities of the 

world result from the fact that we can always divide a thing into its component parts, or else look for other things that 

link with it to form a larger whole.”3 

 Enligt den Schweiziske lingvisten Saussure har alla tecken två beståndsdelar − en betecknad 

del och en betecknande del.4 Om man tar exemplet med tecknet “docka” så är en fysisk docka − 
själva objektet dockan − eller konceptet om dockan den betecknade delen. Den betecknande delen 
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av “docka” är ordet docka. “En människoliknande figur gjord av plast med rörliga leder” är också 

betecknande för en docka. I båda dessa delar av tecknet finns egenskaper, mening och innebörd.

 Att titta på dockan som ett tecken sammansatt av flera delar, med flera olika innebörder både 

betecknat och betecknande, är en viktig del i mina bildanalyser. Hur har de konstnärer vars verk jag 

valt att analysera använt sig av leksaksdockan som tecken för människan? Hur tolkar jag som 

betraktare detta?

2:4 Begreppsdefinitioner

2:4:1 Vad för slags föremål är en docka?

En leksaksdocka är en avbildning av människan − ofta i miniatyrformat − med rörlig kropp som kan 

imitera mänskligt kroppsspråk och inta mänskliga poser. Dockan är ofta gjord av flera material − 

t.ex. olika material för kropp, hår, ögon och kläder på en och samma docka − ett tredimensionellt 

föremål bestående av en mängd olika delar och detaljer. Så här definierar docksamlaren och 

författaren Genevieve Angione dockan:

 “/.../ a doll is a humanized toy, a plaything. /.../ There are no hard and fast rules which can be laid down and 

relentlessly applied, but a doll does NOT have a molded base attached to it. We can not say that a doll must have 

moving parts because some dolls are ‘frozen’ and yet they are not figurines nor are they votive statues. Some 

dolls have only half bodies and yet they are dolls, not pincushion tops. Thus it goes, but a doll is a toy forever.” 5

Susan Stewart skriver om leksaken, leken och leksakens funktion:
 “The toy is the physical embodiment of the fiction: it is a device for fantasy, a point of beginning for narrative. 

The toy opens an interior world, lending itself to fantasy and privacy in a way that the abstract space, the 

playground, of social play does not. To toy with something is to manipulate it, to try it out within sets of context, 

none of which is determinative.”6



2:4:2 Miniatyren − att medvetet förminska, att avbilda i liten skala

Det finns inget vardagligt med en miniatyr. Jag kan inte tänka mig ett enda föremål, hur vardagligt 

det än är, som inte blir intressant, blir till kuriosa, blir spännande i miniatyrform. Miniatyren gör 

även något med sin omgivning. “The miniature has the capacity to make its context remarkable; its 

fantastic qualities are related to what lies outside it in such a way as to transform the total context.” 7

Miniatyren finns inte i naturen, utan är en kulturell produkt - “... the product of an eye performing 
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certain operations, manipulating, and attending in certain ways to, the physical world.” 8.
 “The miniature offers a world clearly limited in space but frozen and thereby particularized and generalized in 

time - particularized in that the miniature concentrates upon the single instance and not upon the abstract rule, 

but generalized in that that instance comes to transcend, to stand for, a spectrum of other instances. The 

miniature offers the closure of the tableau, a spatial closure which opens up the vocality of the signs it 

displays.”9

 I boken Created in Our Image : The Miniature Body of the Doll as Subject and Object10 

citerar författaren Kitti Carriker ur A Study of Dolls från 1897 av Hall och Ellis: “/---/ ‘on every 

hand we see that a large part of the charm of  doll play is the small scale of the doll world, which 

focuses and itensifies affection and all other feelings. A large part of the world’s terms of 

endearment are diminutives, and to its reduced scale the doll world owes much of its charm.’”.

2:4:3 Leksaksdockans utseende

“En del ser förvånade ut. Det är dem jag gillar mest, eftersom de inte verkar förstå vad som 

händer.” 11 

 “The face is oval, entirely without the fat cheeks the Germans loved. The eye sockets are 

large in  proportion, the blue irises are large enough to extend both above and below the eye sockets 

and she has both upper and lower lashes.”12

När jag läser Juliette Peers bok The fashion doll : from Bébé Jumeau to Barbie13 verkar det som om 

olika typer av dockutseenden varit populära och/eller under debatt sedan åtminstone mitten av 

1800-talet. Så kallade “modedockor” − fashion dolls − som skulle föreställa vuxna och 

modemedvetna damer var populära under flera århundraden. Under det tidiga 1900-talet kom idéer 

om att små barn inte skulle leka med dockor som såg ut som och förmedlade en vuxen, idealiserad 

version av femininitet14, utan det “naturliga” för ett barn var att leka med en docka mer lik en bebis, 
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14 Ibid., s. 98



utan ett överflöd av alltför konkreta detaljer.15 Dockan skulle bli mer enkel och mer “naturlig” i sin 

design − man skulle kunna se hur dockan var gjord och av vilket material.

 “Dolls were targets of social welfare reforms similar to those that sought to regulate household life, especially of 

lower-class citizens in the emerging twentieth-century nation-states, by officially instituting ‘healthier’ options 

and models. Even as early a 1887 German opinion expressed anxieties about the baroque quality of elaborate 

French dolls, suggesting that they are beyond the needs or comprehension of a child, /.../”16

 Under 1950-talet blev så den vuxna modedockan populär igen − genom bl.a. Barbie − från 
och med nu är både baby- och modedockor populära.

 Det är spännande att många former av dockutseenden verkar vara så kontroversiella, 
omdebatterade och problematiska. Kanske detta beror på att dockan skall vara en generaliserad bild 

av människan som så många som möjligt kan känna igen och identifiera. Detta skulle kunna göra att 
man uppfattar dockan som ett påstående om vad en människa är eller  borde vara vilket leder till att 

“man drar öronen åt sig”.
“The body depicted always tends toward exaggeration, either in the convention of the grotesque or 

the convention of the ideal. There are few images less interesting than an exact anatomical drawing 
of the human form.” 17

 Ytterligare en aspekt av leksaksdockans utseende är att många dockor verkar vara en 

blandning mellan vuxen och barn, en ospecificerad ålder. “A new face mould was designed with the 

slender and svelte lines of 1930s beauty. The royal Bébé Jumeaus’ wardrobe includes both 

children’s and adults’ clothes and implies simultaneously adult and child lifestyles.”18 Denna 

otydlighet i ålder gjorde att man kunde bestämma själv vilken ålder man ville att ens docka skulle 

vara. 

 Under 1960- och 70-talen tillverkades dockor med utseenden influerade av grafisk design 

och popkonst. 
 “These dolls were psychedelic, tripping, in both personae and format.Their modelling distorted and blew out the 

human form as concurrent graphic design and typograhy manipulated lettering. Some dolls were home-made in 
cloth, in bizarre shapes, such as long-legged rag dolls or dolls with outsized, bulging heads and thin wraith-like 

bodies.”19
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2:4:4 Fotografiet

De konstnärer vars verk jag valt att undersöka jobbar med fotografi. Fotografiet som medium att 

framställa bilder påverkar givetvis hur man läser dessa verk. 

 De motiv jag är van att förknippa med den fotografiska bilden är seriösa, viktiga motiv − 

sådant om måste skildras och dokumenteras, bevaras, förstoras upp, arkiveras − och då framförallt 

avbildningar av människor, t.ex. porträtt och gruppbilder. Kamerans bild är det medium som 

används för att avbilda människan på ett “sant” sätt. 
 “/.../ tanken att kameran aldrig ljuger genomsyrar vår kultur. Sunt förnuft uppfattar fotografiet som en 

‘genomskinlig’ eller direkt verklighetskopia. Den här företsällningen om fotografi som en objektiv 

dokumentationsteknik kan man se i nyhetsmedierna - tanken att kameran ger en opartisk dokumentation av 

händelser är en av deras grundläggande ideologier.”20

 “Fotografier visar i viktiga avseenden för oss vad som hände framför objektivet vid en 

särskild tidpunkt på en särskild plats.” 21

 Man tar fotografiska bilder av viktiga saker, händelser och personer.

2:4:5 Tablåer och stilleben

Tablån är den stängda, avgränsade bilden. En tablå visar upp och framställer, representerar.
 “Tablå, Tableau (fr. målning, La: tabula, tavla, bräda) Ursprungligen ‘tableau vivant’ - en levande bild, dvs en 

uppställning av stillastående personer framställande ett berömt konstverk, en historisk situation e d, under 1800-

talet en populär kulturell underhållning. /.../ I motsats till environment betraktar publiken en tablå från ett 

bestämt håll och kan inte gå in i den.” 22

 Ett stilleben “utgörs av döda eller orörliga föremål − t ex blommor, frukter, upplagda fiskar 

och villebråd, glas, instrument osv” 23 
 De konstverk jag undersöker tycker jag kan placeras i båda dessa kategorier − de är 

uppställningar som tablån − de framställer något, en scen, en stillbild. Samtidigt kan man läsa dessa 
verk som stilleben eftersom man är bekant med dockleksaken och vet att den är ett dött ting. 

 Att läsa de verk jag valt som tablåer ger ytterligare något till läsningen av dem − man 
betraktar dem från “ett bestämt håll och kan inte gå in i” dem24, men det hade man aldrig kunnat, de 

är miniatyrer, och att gå in i en miniatyrmiljö är för en människa omöjligt. Att kameran har gjort 
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leksaksminiatyren till föremål för en tablå ser jag som att man fyller dessa föremål med en 

betydelse och tyngd de vanligtvis inte har. 

“/.../ there are two major features of the tableau: first, the drawing together of significant /.../ 

elements, and thereby the complete filling out of ‘point of view’; and second, the simultaneous 

particularization and generalization of the moment.” 25 

 Tablån kan även ses som en generaliserande bild/framställning av något − precis som 

miniatyren är det.

3. Bearbetning och analys
Bildanalyser

3:1 Gaucho av Liliana Porter

Silvergelatin tryck, 1995, 69 x 58 cm 

Konstverket “Gaucho” (Bild 1 s. 26)  är ett fotografi i svartvitt. Verket är reproducerat i katalogen 

“runt om oss, inom oss” över utställningen med samma namn från 1997 på Borås Konstmuseum 

och är 23 x 19 cm stort.

 Bilden föreställer två figurer placerade i bildens centrum, en man och en hund. Mannen är 

en docka och hunden är en leksak/prydnadsfigur. Dockmannen står i bildens centrum medan 

leksakshunden sitter vid mannens högra sida, till vänster i bilden. Dockmannen och leksakshunden 

kastar svaga skuggor som tyder på någon ljuskälla (osynlig för betraktaren), i övrigt är bildens yta 

tom, vit-grå till färgen.

 Dockmannen står bredbent med händerna utefter kroppen, han ser rakt framför sig och 

möter betraktarens blick. Han är klädd i svart hatt med ett band under hakan, en svart kort jacka, vit 

skjorta med krusig krage, svart-vit-rutiga byxor och svarta stövlar. Över sin vänstra axel har han ett 

band. Dockmannen bär ett bälte av metall med en kniv vid sin högra höft. Vid sin högra hand har 

han ett redskap eller tillhygge, jag tolkar det som något slags slagträ. Dockmannen har mörkt hår i 

pagefrisyr, mörka ögonbryn samt mustasch. 

 Vid mannens högra sida, till vänster i betraktarens bildfält, sitter en leksakshund. Hunden 

sitter med kroppen vänd från dockmannen, men huvudet och ögonen vänt upp mot honom. Hunden 

har något som liknar ett halsband eller en krage runt halsen. 

 Dockmannens position och blick förmedlar kontroll. Han möter betraktarens blick, lite slött, 

lite nonchalant. Han har kontroll över sin hund, som ser ut att vara av en farlig sort, kompakt och 
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ganska stor. 

 Mannens kläder påminner mig om den svartvita tv-serien Zorro som var en av mina 

favoriter när jag var liten. Det är kläderna som mannen bär, framförallt hatten med bandet som löper 

under hakan som påminner om karaktärerna i Zorro. Dessa karaktärer levde på rancher, de var 

något slags cowboys, red mycket, slogs och var ute i naturen eller räddade damer i nöd. De var 

klädda för att kunna rida på hästar (stövlar), men även stiliga (kråsskjortan).

En annan association jag får av dockmannen är att han ser ut som en souvenir-docka, en sådan billig 

docka man kan köpa med sig från semestern för att minnas eller visa vilka länder man varit i. 

 Jag minns att jag som barn ibland fick sådana dockor i present av släktingar, oftast äldre, 

som varit utomlands. Det fanns något irriterande över dessa dockor tyckte jag; de var inte riktiga 

leksaker; deras kläder gick inte att ta av utan var ofta klistrade på deras kroppar. Hade de en hatt, 

som dockmannen i verket “Gaucho”, så var hatten fastklistrad på huvudet eller på peruken. Jag 

minns också att många sådana dockor knappt hade en kropp under kläderna utan kanske bara ett 

skelett av ståltråd med lite vaddering. Jag brydde mig inte speciellt mycket om dessa dockor − 

förutom att undersöka deras exotiska dock-souvenirkläder. Oftast förstörde jag dockorna när jag 

försökte pilla loss fastklistrade hattar, blusar, en hårlock fastklistrad i pannan. Jag blev alltid lika 

besviken på deras billighet.

 “För att det banala objektet ska kunna finnas måste det ha hänt en massa saker, och det enda 

som har överlevt är den stereotypiserade bilden som har förvandlats till en souvenir som är en 

prydnad.” 26 

 “Personligen gör jag ingen distinktion mellan det vi kallar ‘leksaker’ och det vi kallar 

‘prydnader’.” 27

 Mannen på bilden är en leksak, en liten souvenirdocka. Liliana Porter har placerat dockan så 

att den ändå uttrycker auktoritet, den står bredbent och viker inte undan med blicken. Med handen 

visar dockan att den har pli på sin hund.

 Jag läser att “Gauchos” knappt finns längre, att de fanns under 1800-talet, en variant av 

cowboys. Jag tycker att verket “Gaucho” både är komiskt och sorgligt. Komiskt för att det är en 

docka som uttrycker sådan viktighet; den lilla dockmannen är klädd så stiligt och har noggrann 

ordning på sin leksakshund när han egentligen bara är en billig souvenir som ingen egentligen blir 

glad av att få i present. Det känns också typiskt att dockan, en liten lättvindig figur som inte har 

någon viktig innebörd, har skaffat sig en ännu mindre figur att skaffa sig makt över − 
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leksakshunden.

 “Förr sade jag att mitt arbete är som att se en film med ljuset på. Man kan inte helt hänge sig åt filmdukens 

illusoriska värld eftersom ljuset medvetandegör oss om den virtuella världens konstgjordhet. Samma sak händer 

med leksaker. Jag måste ge efter för den relation som jag etablerar, och samtidigt måste jag vara medveten om att 

det jag bygger är en annan metafor som berättar om mina visioner och mina frågor: en metafor som beskriver 

världen och beskriver mig själv.”28

 Jag tolkar Liliana Porters verk “Gaucho” som handlande om makt och traditioner. Även om 
jag inte är insatt i Gauchon och vad denna figur betyder anar jag att Liliana Porter kommer åt saker i 

detta verk som hon inte gjort med hjälp av andra medier. 
 Användandet av den billiga leksaksdockan i kombination med det stilrena fotografiet ger en 

stark effekt. Förutom att förmedla de tecken som kompositionen och “aktörerna” i verket utgör  − 
Gauchon och hans lydiga hund − blir det dessutom ytterligare en läsning. Verket är ett svartvitt 

fotografi som avbildar och förevigar en liten leksaksman och hans hund. Det svartvita fotografiet 
konnoterar historia för mig, och i detta fall kanske det till och med skulle kunna handla om 

historieskrivning − vad man väljer att föreviga och minnas. Hur vissa typer av karaktärer och 
figurer skapas och hur bilden av dessa hålls vid liv.

3:2 Please don’t move! (Blue Girl) av Liliana Porter, 81.28 x 115.5 cm, 2005, Duraflex

Liliana Porters Please don’t move! (Blue Girl) (Bild 2 s. 27) är en fotografisk bild som skildrar 
cirka 30 leksaksfigurer − dockor, figurer, prydnadssaker − som står grupperade mot en blå 

bakgrund. Här finns människoliknande dockor, djurfigurer, djurliknande dockor, människoliknande 
figurer och ett vykort med ett motiv som ser ut att vara en återgivning av ett målat porträtt av en 

man.
 Gruppen står med de mindre figurerna längre fram och ut mot bildytans sidor, de större 

figurerna är placerade bakom de mindre, placerade mer mot bildytans mittpunkt. 
Av de mer människoliknande figurerna kan jag urskilja cirka fem vuxna − en porslinsdam med hatt 

till vänster i bildytan, ännu en Zorro- eller gaucho-liknande man som står närmast i bildens 
mittpunkt, ett brudpar där bruden verkar sakna huvud, ytterligare en Zorro − längst till höger i 

gruppens främre rad − även han verkar sakna huvud. Möjligen skulle man även kunna räkna den 
vitklädda clownen med toppig hatt till vänster i bilden till de vuxnas skara − samt möjligen den 

vitklädda lilla dam med hatt som tittar på vykortsbilden med vad som ser ut att kunna vara kikare.
 Övriga människofigurer på Please don’t move! (Blue Girl) tolkar jag som barn, och här 

räknar jag cirka 12 stycken.  Åtminstone sju av dessa är flickor, varav den “blå flickan” (Blue Girl) 
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som verkets titel omnämner står framför/nedanför och lite till höger om bildens mitt. Den blå 

flickan möter betraktarens blick och håller armarna som om hon vore på väg någonstans, som om 

hon fångats mitt i en rörelse. På samma rad som den blå flickan − ganska nära intill henne − står 

ännu en flickdocka, i nästan samma storlek. Denna docka påminner till utseendet om den blå flickan 

− båda har frisyrer som jag tycker påminner om de jag sett på film/foton av små flickor från 1940- 

50-talet − en kort pagefrisyr med snedbena och välordnade lockar. Bakom vykortet med det målade 

porträttet på mannen står ännu en docka i ungefär samma storlek som de två ovan nämnda. Här är 

jag inte helt säker på om det är en pojk- eller flickdocka, men eftersom jag tycker att denna dockas 

frisyr liknar de båda andras, tolkar jag även detta som en flickdocka. Dessutom tycker jag att det ser 

ut som om dockan bakom vykortet har något som liknar en kjol på sig, denna sticker ut till vänster 

bakom vykortet. 

 Den “blå flickans” två jämnstora kompisar ser ut, precis som den blå flickan, att vara 

fångade i en rörelse, och detta gäller övriga dockor, leksaker och figurer på fotot. Den mängd 

figurer med ansikten och blickar vända åt olika håll, armar, ben, tassar, svansar och horn som pekar 

hit och dit gör att blicken rör sig runt över bildytan. Jag tycker att det finns rörelse i bilden, det är 

mycket som pågår samtidigt − ett virrvarr av olika figurer. 

 Please don’t move! (Blue Girl) får mig att associera till gruppfotot − t.ex. skolfotot, då man 

delas in efter längd för att åstadkomma en snygg bildkomposition och en bild där alla syns lika väl. 

Jag tänker även på skolfotot på grund av den rörelse och oordning som finns i Please don’t move! 

(Blue Girl), hur fotograf och lärare fick kämpa för att få eleverna att hålla sig stilla länge nog för att 

kunna ta fotot. 

 I en intervju med den andra konstnären vars verk jag gör en bildanalys av i denna uppsats − 

Laurie Simmons − läser jag apropå att fånga en bild, frysa ett ögonblick:
 The whole notion of frozen time was completely new—and that’s what I was doing. I was making these setups in 

my studio where I was throwing things around and juxtaposing small pieces of furniture, walls, wallpaper, tops 

of books, just everything. It was a crazy, chaotic mess and yet, in the end, I had a very still, quiet moment where 

I’d frozen time. And I expected viewers to believe that they were entering a real place that really existed, a place 

where time stood still. There was always a fascination with the artifice of the place that I was creating, which 

only existed for a couple of minutes, propped up by toothpicks and Scotch tape in my studio. And then in the end 

I had this bit of frozen time and place.29 

 Jag tolkar citatet från intervjun med Laurie Simmons att hon menar att tiden står stilla i 
bemärkelsen att den värld hon fotograferat inte fortskrider i utveckling utan fortsätter att se ut och 

vara som det alltid sett ut och varit. En värld med sina egna lagar när det gäller tid och rum. Som 
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Liliana Porters Please don’t move! (Blue Girl) − och som detta verks titel tycks föreslå − att lyckas 

fånga ett slags fiktiv rörelse på stillbildsfotot. Som att man har animerat stillbilden/stillebenet eller 

tablån.

 Det blir som en rörelse mellan hur man tolkar fotografiet som medium − att det är det 

medium som använts till stor del för att fånga, frysa och förmedla verkligheten − samtidigt ser man 

att bilden föreställer leksaksfigurer, och vet att dessa ej kan röra sig, vet att någon ställt i ordning 

denna scen, att det är “fejk”.
 “The inanimate toy repeats the still life’s theme of arrested life, the life of the tableau. But once the toy becomes 

animated, it initiates another world, the world of the daydream. The beginning of narrative time here is not an 

extension of time of everyday life; it is the beginning of an entirely new temporal world, a fantasy world parallel 

to (and hence never intersecting) the world of everyday reality.”30 
 Verket Please don’t move! (Blue Girl) ger associationer till barndom i och med att de figurer 

som avbildas till stor del är leksaker, som också “beter sig” ostyrigt, lekfullt och lite oordnat. Ett 
annat skäl till denna association är den nostalgi som figurerna Liliana Porter valt att porträttera 

förmedlar. Det är något gammalmodigt med alla figurerna på fotografiet; de ser ut att vara från en 
annan tid, samtidigt som de är leksaker och figurer − vilka jag kopplar samman med barn eller 

möjligtvis gamla människors samlande (framförallt porslinsfigurerna) för att påminna sig själva om 
en svunnen tid. Denna längtan efter en ofta ej självupplevd tid − då den period som oftast skildras 

av miniatyrleksaken är den viktorianska eran − är något som återkommer i samlandets, miniatyrens 
och leksakens värld. Susan Stewart skriver i boken On longing: narratives of the miniature, the 

gigantic, the souvenir, the collection om hur dockskåpsminiatyren, modelljärnvägen och 
samlarfiguren nästan alltid skildrar det förflutnas värld och hur detta kopplas samman med en 

längtan efter bl.a. det “genuina” och handtillverkade samt andra nostalgiska ideal − det var bättre 
förr31. 

 “The miniature, linked to nostalgic versions of childhood and history, presents a diminutive, 
and thereby manipulative, version of experience, a version which is domesticated and protected 

from contamination.” 32 
 Sammansättningen av figurer på bilden får det att kännas som en saga − djur, fabelliknande 

djurfigurer och människor i alla storlekar verkar behöva existera och komma överens om samma 
utrymme. Samtidigt påminner uppställningen av figurerna om samlandets värld − att dokumentera 
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sin samling för att kunna redogöra för den till andra samlare. Att läsa in båda dessa möjliga 

tolkningar av bilden gör att jag som tolkare av bilden rör mig mellan två lägen − dels undrar jag hur 

den fantastiska världen där dessa figurer lever är, å andra sidan associerar jag till en tänkt samlares 

pyssel över sin samling − ytterligare en värld.

 Detta är speciellt med Liliana Porters bilder, det sätt jag upplever att man hela tiden rör sig 

mellan två lägen − t.ex. mellan att uppfatta ett stilleben, en fryst värld eller fryst rörelse, en nästan 

animerad stillbild. På samma sätt tycker jag att man som betraktare rör sig mellan att uppfatta 

motivet som helt banalt, vardagligt eller poänglöst till att uppfatta någon slags djupsinnig poäng 

som säger mycket om människan, bilder, kultur...

“Nu inser jag hur fascinerande det är för mig, det vill säga, att ett objekts verklighet representerar en 

annan sak. Föreställ dig en liten keramikgris eller ett gipshelgon. Leksaken är i grund och botten en 

metafor.” 33 

 “Jag började upptäcka förhållandet mellan konst och tinget, mellan representation och tinget, men efter ett tag 

upptäcker man att själva tinget också är en representation, och vad händer då, om konst är en 

representationsform? /---/ Man blir mer och mer medveten om att tinget inte är något utan representation, och 

sedan är återigen det enda som existerar personen som ser ting och benämner dem.”34

 Verket Please don’t move! (Blue Girl) handlar för mig om barndom, lek, vad som var viktigt 
i barndomen i jämförelse med vad som fortsätter att vara viktigt. Användandet av leksaksdockor 

och figurer förstärker associationerna till barndom och lek på ett sätt som en arrangerad bild med 
verkliga människor inte skulle kunna göra. I Please don’t move! (Blue Girl) läser jag in sådant som 

nostalgi och samlande. Dockleksakerna och figurernas positioner och gester uttrycker något tycker 
jag: om representationer, om representationen av människan och vad dessa betyder − hur vi 

behandlar dessa. Den lilla porslinsdamen med kikare som ser på vykortet med återgivningen av 
porträttet på mannen tycker jag uttrycker en humoristisk kommentar från Liliana Porter kring detta. 

Porslinsdamens kroppsställning speglas av ekorren (av metall) lite längre till vänster i bilden. 
Ekorren är ett djur som förknippas med samlande, ett samlande som jag dessutom kopplar ihop med 

en stress eller mani som är komisk när detta djur görs till figur eller karaktär i tecknade filmer. 
Ekorren samlar och gömmer undan mer än den behöver och kan komma ihåg. Ekorrfiguren på 

bildytan i Please don’t move! (Blue Girl) sträcker tassen efter vykortet som porslinsdamen ögnar. 
Handlar Please don’t move! (Blue Girl)  även om samlande och ordnande av konstverk?

                                                                                                                                                                         19

33 Runt om oss, inom oss. Utställning på Borås konstmuseum 7 maj-17 augusti 1997, Borås : Borås konstmuseum, s. 76, ur intervju 
med Liliana Porter

34 Ibid s. 81



3:3 First Bathroom/Woman Kneeling av Laurie Simmons, 3 1/2 x 5 inches samt 35 x 52 inches, 

1978, Cibachrome

First Bathroom/Woman Kneeling (Bild 9 s. 34) är ett fotografi i en serie om tio som visar samma 

miljö och samma figur i olika konstellationer. Jag har valt att göra en bildanalys främst av ett av 

verken (First Bathroom/Woman Kneeling) i serien men kommer att referera till hela serien av bilder 

vid behov.

 Bilden föreställer ett rum med delvis kaklade väggar och golv där det finns badkar, toalett 

och handfat − ett badrum. Lite till vänster om bildens mittpunkt står ett badkar, och vid badkarets 

sida, ännu längre till vänster, står en figur på knä och räcker sig mot badkarets kran eller mot det 

upptappade, bubbliga badvattnet. Figuren har ett mönstrat rött plagg som ser ut som en klänning 

och svarta högklackade skor. Klänningens midja hålls in av ett vitt skärp och vid halsen pryds 

klänningen av en vit krage. Figuren ser välfriserad ut, med en frisyr som ser ut att kräva papiljotter 

eller locktång, en kortare pagefrisyr. Figuren är en docka, och jag tolkar det som en docka 

föreställande en vuxen kvinna. 

 Till höger om kvinnan och badkaret i bilden syns en möbel med något som ser ut som en 

gammaldags radioapparat på. Ytterligare till höger i bilden står toaletten. Badrummet är kaklat i vitt 

en bit upp på väggarna och ovanför det blåfärgade med motiv av vita svanar och ankor som simmar 

i vita vågor med näckrosor. Ljuset faller på golvet genom ett litet fönster, men även längs med 

golvet lyser det in i rummet − det är en glipa mellan golvet och väggarna. Golvet passar till viss del 

ihop med resten av badrumsinredningen, under badkaret är det kakel. I övrigt har badrumsgolvet två 

andra inslag av mönster, varav det ena skulle kunna vara en bit av en bordsduk? Man kan se genom 

glipan under väggen att golvet fortsätter ut bortom badrumsväggen, ut i “solljuset” utanför 

badrummet.

 Verket “First Bathroom/Woman Kneeling” föreställer en kvinna i ett badrum. Kvinnan är en 

docka och badrummet är en samling leksaker. På något sätt ser man att badkaret, toaletten och 

radion är miniatyrer gjorda av plast. Kvinnans armar ser ut att vara gjorda av något tygliknande, 

kanske ståltråd lindat med tråd eller tyg. Jag tycker att det ser ut som dockan känner på badvattnet 

för att se vilken temperatur det är medan hon skruvar på kranarna till leksaksbadkaret för att det ska 

bli som hon vill ha det.

 Badrummets inredning och dekor tillsammans med dockkvinnans utseende − håret, kläderna 

− påminner om vad jag gissar är 1950-talet. Främst är det nog dockans/kvinnans kläder och frisyr 

som gör detta, men även de målade väggarna bidrar. Det är något med svanarna och ankorna som 
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ser ut som hämtat ur en Disneyfilm. Den stora radioapparaten ger också intrycket av att scenen 

utspelar sig förr i tiden. Trots att radion är en miniatyr och säkert inte fungerar att lyssna på, tycker 

jag att dess närvaro fyller bilden med någon gammal slagdänga. Jag tänker på reklamfilmer jag sett 

från förr i tiden, där människorna är uppfyllda av att skapa ett “modernt” hem, ett modernt och 

praktiskt liv med alla nya fina produkter och hushållsapparater − för att få en bättre levnadsstandard 

än tidigare generationer.

 Dockan i verket First Bathroom/Woman Kneeling bryr sig om detaljer. På de tio bilderna 

som bildar serien där detta verk ingår flyttar dockan runt möblemanget i badrummet, måttar med 

händerna, provar sig fram. Den typ av figur som leksaksdockan i denna serie bilder föreställer är 

hemmafrun från några årtionden tillbaka. Jag är bekant med denna figur genom filmer, dokumentära 

och spelfilmer, från litteraturen, från tv. Färgskalan i denna bildserie av Laurie Simmons påminner 

mig om filmer av t.ex. den amerikanske regissören Tim Burton som ofta väljer att inspireras av 

femtiotalets estetik. De pastellfärgade väggarna, dockkvinnans lagda hår, hennes klänning och 

klackskor läser jag tillsammans som amerikanskt femtiotal. 

 Detta är alltså en miljö och en figur som jag känner mig väl bekant med, främst från 

spelfilmens värld. För mig har den amerikanska (femtiotals) hemmafrun kommit att konnotera “att 

vara fast”, att vara fångad i konventioner som man dels inte är helt medveten om − dels inte vet ett 

alternativ till. Hon bryr sig om småsaker och detaljer och ägnar sig åt praktiska och vardagliga 

aktiviteter som exempelvis städning och heminredning. Denna sorts hemmafru kan även vara en 

obehaglig figur − en pedant som styr över sin domän på ett osympatiskt och intolerant sätt − bara 

hon vet hur man städar och hur det skall vara här − hemmafrun som obehaglig och skrämmande, 

kontrollerande.

 På bilden jag valt att analysera finns radion och kvinnan med, badkaret står ganska nära den 

placering det har i den sista bilden. Jag vet inte hur vanligt det är att ha en radio i badrummet, men 

jag associerar till är att det är farligt med elektriska apparater i närheten av vatten. Jag har sett flera 

filmer där man som metod för att mörda någon kastar ned en radio i ett badkar där offret ligger och 

badar. Att jag tolkar bilden på detta sätt är för associationerna till filmerna och för att det ser ut som 

om kvinnan på flera av fotografierna provar hur det skulle fungera att slänga radion i badkaret. Hon 

gör en gest som att hon låtsades att hon bar på radion, och skulle kasta den i badet. Jag vet inte vad 

kvinnan letar efter. Är det en placering för badkaret och radion som skulle göra det möjligt att tro att 

det var en olyckshändelse att radion föll i badet?Eller efter det bekvämaste stället att bära den tunga 

radion till badkaret och kunna välta i den? Ännu en anledning till min tolkning av dockkvinnans 

möjliga mordplaner är att varken hon eller radioapparaten finns med i den sista bilden i serien. 

 Att inredningen i badrummet går att flytta runt oberoende av vattenledningar och avlopp är 
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en detalj som gör att bilderna känns än mer märkliga, overkliga och orealistiska. Som betraktare av 

verken lägger man snabbt märke till att det är en docka och inte en riktig kvinna som är aktör i 

bilderna. Redan där händer något med hur jag som betraktare tolkar den scen som utspelar sig på 

fotografiet. Det är inte “på riktigt” − någon har antagligen iscensatt detta noggrant och tagit foton. 

Det känns för mig som om dockan på fotot vet att hon inte är på riktigt, att hon lever i en värld där 

det ändå inte kommer något vatten ur kranen som ändå antagligen inte går att vrida på, och därför 

spelar det ingen roll vart hon placerar inredningen i badrummet. Men om allt bara är på låtsas, 

varför är det så viktigt hur det är placerat? Och om dockkvinnan planerar att elektrifiera någon, hur 

kommer det att fungera? Finns det elektricitet i radion, och kan den figur hon planerar att ta död på 

dö på detta sätt? “På låtsas”-sättet.

 Jag antar att det är den osynliga deltagaren i leken, den person som iscensatt dessa verk, som 

bestämmer de lagar som styr dockan och hennes värld. 

 Jag minns själv hur det var att leka med ungefär sådana leksaker som de som syns på Laurie 

Simmons fotografier. Man visste precis hur det skulle vara, t.ex. att det behövs vattenledningar till 

handfatet, och att handfat brukar sitta fast i väggen. Ändå går det att flytta runt inredningen hur som 

helst, eftersom allt bara är leksaker − kul men irriterande. 

 Att Laurie Simmons väljer en docka och en leksaksmiljö som motiv i denna serie bilder gör 

att vissa delar av hennes budskap blir än mer påtagliga. På galleriet Sperone Westwaters hemsida35 

kan man läsa en kort biografi över Laurie Simmons där det bl.a. står att hon är född 1949 på Long 

Island i New York. Hon måste alltså vara än mer bekant med bilden av (den amerikanska) 

hemmafrun från några årtionden tillbaka − även om hennes bild antagligen är något annorlunda än 

min eftersom vi är från olika länder och generationer. Kanske var Laurie Simmons egen mamma 

eller någon annan i hennes närhet en av dessa hemmafruar. Kanske de dockleksaker som verket 

First Bathroom/Woman Kneeling skildrar var liknande de hon själv lekte med.

 Det som Laurie Simmons förmedlar i First Bathroom/Woman Kneeling hade varit svårt om 

hon använt sig av en verklig människa som representant för hemmafrun  istället för leksaksdockan. 

Hur skulle man lyckas få med alla nyanser av denna figur, miljö som hon nu lyckas med? 

(“dockhustrun”, you’re a doll, stepford wives, etc.)
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4. Slutdiskussion
Liliana Porter och Laurie Simmons använder sig av leksakdockor för att dessa förmedla något som 

man aldrig skulle nå om man valde att avbilda/fotografera människor. Dockan blir i deras 

konstnärliga verk en ställföreträdare för människan − men samtidigt mycket mer. 

 Dockan förknippas med en mängd saker.  Det har blivit tydligt för mig hur jag som åskådare 

av de konstverk jag analyserat växlar mellan konstnärens budskap, de olika aspekterna av det 

dockan förmedlar och det jag själv läser in och konnoterar. Jag växlar mellan att tycka att verken är 

komiska och lite lustiga till att de är så otäckt “sanna” − mer sanna och allmängiltiga än vad som 

skulle kunna förmedlas av en levande människa. 

 Leksaksdockan är en sammansättning av olika beståndsdelar. Både fysiskt − de sammansatta 

materialen en docka ofta består av, samt de olika dock-kroppsdelarna som utgör dockans anatomi, 

men också “innehållsmässigt” − dockan består av en mängd betydelser som gör att upplevelsen 

eller läsningen av leksaksdockan hela tiden handlar om att växla mellan att uppleva dessa olika 

delar.

 Leksaksdockan är en avbildning av människan − förenklad, generaliserad och idealiserad, 

men samtidigt ett eget begrepp som man som åskådare är bekant med. Den är en leksak, ett ting, en 

företeelse. Kunskapen om dockans fysik eller dockan som koncept och det man själv laddar detta 

med.

 Som läsare av verk där dockan förekommer pendlar man mellan att läsa och tolka dockan 

som en människa/ett tecken för en människa och mellan att se den som en docka − en leksak, att här 

läsa in saker man vet kring dockan som egen företeelse. 

Dockan som tecken kan konnotera människa, barn, barndom, leken, en låtsasvärld osv. 

Att konstnären väljer att låta människan gestaltas av en docka, låter leksaken vara huvudfiguren. 

 Valet att i ett konstverk ersätta en verklig människa med en docka är alltid högst medvetet 

och provocerar åskådaren till en kluven tolkning och upplevelse av bilden.

 Leksaksdockan är en bild av människan som i ett konstnärligt sammanhang alltid påverkar 

betraktarens associationer och upplevelser. Det går med andra ord bara inte att se dockan som en 

ställföreträdare för människan i dessa bilder, utan den gör bilden än mer komplex.



                                                                                                                                                                         23



Källförteckning

Tryckta källor:

Angione, Genevieve (1969) All-Bisque & Half-Bisque Dolls, Pennsylvania: Schiffer Publishing Ltd.

Carriker, Kitti (1998) Created in our image : the miniature body of the doll as subject and object, 
Betlehem: Lehigh University Press

Edwards, Steve (2007) Fotografi : en introduktion, Stockholm: Raster Förlag

Hall, Sean (2007) This means this, this means that : a user's guide to semiotics, London : Laurence 
King Pub. Ltd. 

Peers, Juliette(2004) The fashion doll : from Bébé Jumeau to Barbie, New York: Berg Publishers

Rose, Gillian (2001/2007) Visual Methodologies : An Introduction to the Interpretation of Visual 
Methods, London : Sage Publications Ltd.

Runt om oss, inom oss. Utställning på Borås konstmuseum 7 maj-17 augusti 1997, Borås : Borås 
konstmuseum 

Sandström, Sven m. fl. (red.) (1993) Fogtdals konstlexikon, Förl. Sören Fogtdal A/S, Köpenhamn, 
Danmark

Simmons, Laurie (2002) Laurie Simmons : photographs 1978/79, New York : Skerstedt Fine Art

Stewart, Susan (1993) On longing : narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir, the 
collection, Baltimore: Johns Hopkins University Press

Internetkällor:

artnexus.com
http://www.artnexus.com/images/content/webimages/2007/u0007822big.jpg 2008-05-11

Baker, Kenneth (2003) The artist at play in a universe of toys, SFGate
www.sfgate.com
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2003/06/21/DD260705.DTL 
2008-05-11

Intervju med Laurie Simmons, Interview: Photography, Perfection & Reality 
www.pbs.org/art21/  
http://www.pbs.org/art21/artists/simmons/clip1.html - 2008-05-11

speronewestwater.com
http://www.speronewestwater.com/cgi-bin/iowa/index.html - 2008-05-17
http://www.speronewestwater.com/cgi-bin/iowa/artists/bio.html?record=109 - 2008-05-17

                                                                                                                                                                         24

http://www.artnexus.com/images/content/webimages/2007/u0007822big.jpg
http://www.artnexus.com/images/content/webimages/2007/u0007822big.jpg
http://www.sfgate.com
http://www.sfgate.com
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2003/06/21/DD260705.DTL
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2003/06/21/DD260705.DTL
http://www.pbs.org/art21/
http://www.pbs.org/art21/
http://www.pbs.org/art21/artists/simmons/clip1.html
http://www.pbs.org/art21/artists/simmons/clip1.html
http://www.speronewestwater.com/cgi-bin/iowa/index.html
http://www.speronewestwater.com/cgi-bin/iowa/index.html
http://www.speronewestwater.com/cgi-bin/iowa/artists/bio.html?record=109
http://www.speronewestwater.com/cgi-bin/iowa/artists/bio.html?record=109


Bildförteckning
Bild 1

Liliana (1995) Porter Gaucho, Silvergelatin tryck 69 x 58 cm, ur Runt om oss, inom oss. katalog till 

utställning på Borås konstmuseum 7 maj-17 augusti 1997, Borås : Borås konstmuseum, s. 79

Bild 2

Liliana Porter (2005) Please don’t move! (Blue Girl), 81.28 x 115.5 cm, Duraflex, artnexus.com

http://www.artnexus.com/images/content/webimages/2007/u0007822big.jpg - 2008-05-17

Bild 3
 Simmons, Laurie (1978) First Bathroom/Woman Standing Left, 3 1/2 x 5 inches, ur Simmons, 
Laurie (2002) Laurie Simmons : photographs 1978/79, New York : Skerstedt Fine Art, s. 35
Bild 4
Simmons, Laurie (1978) First Bathroom/Woman Standing, 3 1/2 x 5 inches, ur Simmons, Laurie 
(2002) Laurie Simmons : photographs 1978/79, New York : Skerstedt Fine Art, s. 36
Bild 5
Simmons, Laurie (1978) New Bathroom/Woman Standing, 3 1/2 x 5 inches, ur Simmons, Laurie 
(2002) Laurie Simmons : photographs 1978/79, New York : Skerstedt Fine Art, s. 37
Bild 6
Simmons, Laurie (1978) New Bathroom/Woman Standing/Sunlight, 3 1/2 x 5 inches, ur Simmons, 
Laurie (2002) Laurie Simmons : photographs 1978/79, New York : Skerstedt Fine Art, s. 38
Bild 7
Simmons, Laurie (1978) New Bathroom/Woman Kneelin/Second View, 3 1/2 x 5 inches, ur 
Simmons, Laurie (2002) Laurie Simmons : photographs 1978/79, New York : Skerstedt Fine Art, s. 
39
Bild 8
Simmons, Laurie (1978) New Bathroom/Woman Kneeling/First View, 3 1/2 x 5 inches, ur Simmons, 
Laurie (2002) Laurie Simmons : photographs 1978/79, New York : Skerstedt Fine Art, s. 40
Bild 9
Simmons, Laurie (1978) New Bathroom/Woman Kneeling, 3 1/2 x 5 inches, ur Simmons, Laurie 
(2002) Laurie Simmons : photographs 1978/79, New York : Skerstedt Fine Art, s. 41
Bild 10
Simmons, Laurie (1979) New Bathroom/Aerial View/Sunlight, 3 1/2 x 5 inches, ur Simmons, Laurie 
(2002) Laurie Simmons : photographs 1978/79, New York : Skerstedt Fine Art, s. 42
Bild 11
Simmons, Laurie (1978) First Bathroom/Woman Standing/Vertical, 3 1/2 x 5 inches, ur Simmons, 
Laurie (2002) Laurie Simmons : photographs 1978/79, New York : Skerstedt Fine Art, s. 43
Bild 12
Simmons, Laurie (1979) New Bathroom Plan, 3 1/2 x 5 inches, ur Simmons, Laurie (2002) Laurie 
Simmons: photographs 1978/79, New York : Skerstedt Fine Art, s. 44

                                                                                                                                                                         25

http://www.artnexus.com/images/content/webimages/2007/u0007822big.jpg
http://www.artnexus.com/images/content/webimages/2007/u0007822big.jpg


Bild 1

                                                                                                                                                                         26



Bild 2

                                                                                                                                                                         27



Bild 3

                                                                                                                                                                         28



Bild 4

                                                                                                                                                                         29



Bild 5

                                                                                                                                                                         30



Bild 6

                                                                                                                                                                         31



Bild 7

                                                                                                                                                                         32



Bild 8

                                                                                                                                                                         33



Bild 9

                                                                                                                                                                         34



Bild 10

                                                                                                                                                                         35



Bild 11

                                                                                                                                                                         36



Bild 12

                                                                                                                                                                         37



En hel del, Katarina Carlsson, vt 2008

                                                                                                                                                                         38



En hel del - detalj, Katarina Carlsson, vt 2008

                                                                                                                                                                         39



En hel del - detalj, Katarina Carlsson, vt 2008

                                                                                                                                                                         40



En hel del - detalj, Katarina Carlsson, vt 2008

                                                                                                                                                                         41



                                                                                                                                                                         42


