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1. Inledning 
 

1.1 Ämnesval 

 

I denna studie avser jag att undersöka hur kroppsaktivism kommer till uttryck i Bim 

Erikssons bok Det kändes lugnt när mina känslor dog. Boken handlar om relationer och till 

stor del handlar den om kvinnligt kroppshat och kampen för att lära sig älska sin kropp.1 Med 

dagens rådande ideal och normer i samhället påverkas individers kroppsuppfattning dagligen. 

Kroppsmedvetenheten kommer oftast i puberteten och blir generellt mer negativ ju högre upp 

i tonåren man kommer.2 Rapporten via folkhälsomyndigheten bygger sin undersökning på 

tonåringar mellan 11 och 15 år.3 En negativ kroppsuppfattning kan leda till psykisk ohälsa, 

bantning, hetsätning och självskadebeteende.4 Vilket gör detta till ett aktuellt och viktigt 

ämne. 

  

Att detta blev området för min uppsats kommer sig av intresset för illustrationer och serier. 

Till en början antecknade jag några av mina favoritillustratörer och serietecknare som Louise 

Winblad med hej hej vardag, Lise Myhre med Nemi, Ellen Ekman med Lilla Berlin, Frida 

Malmgren med Tjejerna på höjden och många fler. Där ibland fanns även Bim Eriksson, som 

blev den jag valde då Erikssons bok kändes möjliga att avgränsa arbetet till. Vad jag fastnade 

för, var både skörheten och slagkraften i skildringen av bokens viktiga ämne.  

 

Hela boken Det kändes lugnt när mina känslor dog är uppbyggd av bilder och tecknade serier 

av Bim Eriksson. För att begränsa arbetet kommer jag att välja en serie som heter Talking 

Body i denna bok som undersökningens fokus. I arbetet definieras begrepp som 

kroppsaktivism och kroppspositivism, samt så undersöks vilka kopplingar som finns till den 

feministiska rörelsen.  

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan använda tecknade serier som medium 

för kroppsaktivism, för att sedan se hur detta är kopplat till feminism. Som exempel kommer 

 
1 Minna Palmqvist, ”Förord”, Bim Eriksson, Det kändes lugnt när mina känslor dog (Stockholm, Kartago, 2016). 
2 www.Folkhälsomyndigheten.se/publicerat-material, Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 (Grundrapport, 
Artikelnummer: 18065) 20. Hämtad 27 maj 2019. 
3 Ibid, 20. Hämtad 30 augusti 2019. 
4 Ibid, 20. Hämtad 27 maj 2019. 
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jag att beskriva och analysera en serie i Bim Erikssons bok Det kändes lugnt när mina 

känslor dog.  

 

För att uppnå detta syfte avses att besvara följande frågeställningar: 

- Hur kan Bim Eriksson tecknade serie Talking Body tolkas som uttryck för kroppsaktivism 

och kroppspositivism? 

- Hur är serien Talking Body kopplad till feminism i Erikssons fall?  

 

1.3 Forskningsöversikt 

 

Beträffande forskning av mina ämnen finns en hel uppsjö av forskning om feminism, två 

exempel är Feminism - en introduktion av Jane Freedman och Feminism av Lena Gemzöe. I 

båda böckerna belyser man främst debatterna inom feminismen och hur feminism som 

politisk teori har möjligheten att skapa solidaritet i dagens samhälle. Maud Eduards bok 

Kroppspolitik innehåller teori som ger perspektiv som kan tillämpas för min undersökning. 

Kroppspolitik behandlar hur svensk politik förhållit sig till kvinnors kroppar under de senaste 

150 åren och Maud Eduards konstaterar att kvinnokroppen har fått ett kulturellt värde med 

symboliska betydelser.  

 

Till forskning kring serietecknande använder jag mig av De tecknade seriernas språk av 

bland annat David Gedin. Det är en antologi om serietecknande och dess framväxt i Sverige. 

I denna bok finns bland annat Nina Ernst text Det tecknade jaget. Nina Ernst belyser 

berättarstrategin i självbiografiska serieromaner och vikten i hur man framställer sitt jag, 

vilket gör Nina Ernst text relevant för denna undersökning. 

 

Nina Ernsts har även skrivit en doktorsavhandling i litteraturvetenskap som heter Att teckna 

sitt jag - Grafiska självbiografier i Sverige, som hade vart högst relevant för denna 

undersökning. Men jag har valt att endast använda mig av texten Det tecknade jaget i boken 

Det tecknade seriernas språk då undersökningen är begränsad. 

 

Annan forskning som bearbetar frågor om visuella representationer av kropp, samt genus och 

feminism redovisas i boken Möten med bilder av Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, 
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Genus, medier och masskultur av Linda Fagerström & Maria Nilson och Konst, kön och blick 

av Anna Lena Lindberg.  

 

 1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

I denna uppsats kommer Bim Erikssons bok Det kändes lugnt när mina känslor dog 

undersökas med fokus på kroppsaktivism, kroppspositivism och feminism. Först presenteras 

ett stycke om kroppen och dess framställning, därefter självbiografiska tecknade serier och 

sedan definitioner av begreppen som behandlas i denna undersökning. Begreppen som 

kommer att redas ut är kroppsaktivism, kroppspositivism, feminism och genus. Även vilken 

sorts feminism som undersökningen utgår ifrån förklaras i definitioner av begreppen.  

 

Jag använder mig av Maud Eduards bok Kroppspolitik där hon undersöker kroppens 

generella framställning i historien och samhället. Nina Ernst text Det tecknade jaget används 

i undersökningen av kroppens framställning i illustrationerna och serien. I definitionen av 

feminism använder jag Lena Gemzöe´s bok Feminism och utöver detta kommer jag även 

använda mig av semiotik för att analysera och tolka Bim Erikssons serie, vilket beskrivs 

närmare under analysmetod. 

 

1.4.1 Kroppen och dess framställning  

 

Inom den visuella kulturen har kroppen fått en stor betydelse, och den kan sägas ha fått 

funktionen av en yta, både i bokstavlig och i överförd mening. Kroppen är alltid mer eller 

mindre synlig och visuellt tillgänglig, vilket blir betydelsefullt i den visuella 

kommunikationen.5  Kvinnokroppen betraktas vanligtvis som något i sig, bortom 

maktrelationer och politiska värderingar, den bara är.6  Vad vi i ett patriarkalt samhälle måste 

erkänna, är vad vi har gemensamt, inte av naturen utan genom uppfostran, vilket är det 

sociala systemet som producerar könsskillnad.7  

 

 
5 Yvonne Eriksson och Anette Göthlund, Möten med bilder (Lund: Studentlitteratur AB, 2012), 53. 
6 Maud Eduards, Kroppspolitik – om moder Svea och andra kvinnor (Atlas, 2007), 16. 
7 Anna Lena Lindberg, Konst, kön och blick (Lund: Studentlitteratur AB, 2014), 171. 
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Kroppar har alltid bekönats, vilket betyder att vi kategoriserat oss som motpoler, kvinnor 

med femininitet och män med maskulinitet. Sedan har kvinnor från kvinnor även separerats 

efter ursprung, klass, sexuell läggning, reproduktiv förmåga och femininitet i olika skalor.8  

Män talar man om som ett med sin kropp, medan en kvinnas personlighet och hennes 

kroppslighet är olika, synen på en kvinna som objekt är ständigt närvarande.9  

Vill kvinnan betraktas som människa måste hon förneka sin kropp, då kvinnokroppen ses 

som en avvikelse och bör där med regleras politiskt för att kunna ta plats i det offentliga.10 

 

Rådande ideal och normer påverkar människors kroppsuppfattning och här i västvärlden är 

det vanligare att män är nöjda med sin kropp.11 Men i folkmyndighetens grundrapport 

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 undersöks tonåringar, som en egen kategori och inte 

uppdelade i kön. Studien visar att tonåringar ofta försöker gå ner i vikt med hjälp av 

olämpliga metoder som kan ge skadliga hälsoeffekter. Genom att försöka kontrollera vikten 

med att till exempel fasta, kräkas eller hoppa över måltider innebär högre risk för 

självmordstankar, och det gör även missnöjdhet med den egna kroppen under tonåren.12   

 

Eduards menar att när vi talar om kvinnokroppen finns ständigt ett vacklande kring att ses 

som människa eller kvinna (kropp). Dessa tankar kring en kvinnas värde och betydelse, som 

mor, gravid, sexuell varelse har långt innan den moderna nationalstaten dyrkats, rövats och 

utgjort en handelsvara, ett fenomen som än inte är förbi.13   

 

Maud Eduards skriver om hur den offentliga politiken sorterar kvinnor i mer eller mindre 

accepterande, hur man sällan talar om kroppen och kroppars betydelse i politiken. Hur har 

kvinnors kroppar uppfattats, hanterats och diskuterats under de senaste 150 åren?  Eduards 

menar att de som förminskats ner till objekt förlorar sin mänsklighet, och att kvinnor som 

individer är utsatta för denna faran, är en central feministisk teori.14  

 

 
8 Eduards, Kroppspolitik, 15. 
9 Ibid, 16–17.  
10 Ibid, 17. 
11 Folkhälsomyndigheten.se, Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18, 20. Hämtad 27 maj 2019. 
12 Ibid, 20. Hämtad 27 maj 2019. 
13 Eduards, Kroppspolitik, 18.  
14 Ibid, 15–16. 



7 
 
 

 

 

1.4.2 Självbiografiska tecknade serier 

 

Nina Ernst har skrivit kapitlet ”Det tecknade jaget” i boken Det tecknade seriernas språk av 

David Gerdin. Där skriver hon bland annat om den avidealiserade kroppen som ett 

återkommande tema i tecknade serier. Hon menar att tecknare som Julia Hansen och Linda 

Spåman publicerar representationer av sig själva, sina känslor och sina kroppar på ett 

normbrytande sätt och det synliggör någonting bortom traditionella ideal.15  

 

Att representera sig själv i serieformat skapar enligt Ernst en annan slags framställning än 

vad andra medier gör. I de självbiografiska serieromanerna som Nina Ernst nämner blir 

kroppen och kroppsligheten på olika sätt en arena för gestaltning av känslor och en intimitet, 

vilket blir grundförutsättningen i jag-berättandet. Gemensamt för dessa är att svagheter och 

skavanker oftare framhävs än döljs. Gestaltningen är sällan förskönande, snarare förfulande, 

och kroppsligheten visas upp i mer privata situationer och miljöer som toaletten eller 

sovrummet. Kropparna framstår i första hand som subjekt och är inte menade att bli 

objektifierade, och där genom sexualiserade.16 

 

Som Nina Ernst nämner går det att se en tydlig strävan att bryta tidigare tabun genom att 

skildra och visualisera intima företeelser som förknippas till kroppslighet. Kroppar blöder 

och kroppar svettas, men även mens, gynekologbesök, abort, insemination, övergrepp och 

ätstörningar illustreras. Synliga svettdroppar, oro, ångest, glädje, nervositet, sorg, rädsla, 

vrede och förvåning, är mentala tillstånd som även ska kunna avläsas i kroppsspråk och 

gester som tecknats.17  Med Nina Ernst teoretiska utgångspunkter ska jag titta på Bim 

Erikssons tecknade serie Talking Body.  

 

1.4.3 Definitioner 

 

Kroppsaktivism är enligt Nationalencyklopedin en motståndshandling mot normativa 

skönhetsideal, i syfte att skapa acceptans för olika kroppstyper. Kroppaktivister syns tydligast 

 
15 Nina Ernst, Det tecknade jaget (David Gedin (red.) Det tecknade seriernas språk. Nacka, Gedin & Balzamo, 2017) 125-132. 
16 Ibid, 125. 
17 Ibid, 129. 
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på sociala medier där man via självporträtt, selfies, delar bilder på en figur som inte är smal 

eller har mörkare hy och därmed står utanför de västerländska skönhetsnormerna. Det 

huvudsakliga syftet är att ifrågasätta rådande ideal angående utseende och kritiken riktas 

främst mot exempelvis reklam och medier från modebranschen. En närbesläktad strömning är 

fettaktivism som strävar efter att förändra samhällets negativa attityder mot personer med 

fetma.18  

 

Enligt wikipedia.org är Kroppspositivism (eng.´body positivity´eller 'body positivism') en 

bred rörelse som hävdar människors rätt till sin kropp och uppmuntrar individens uppfattning 

att vara nöjd med sin kropp som den är.  Enligt Anni Emilia Alentola, som wikipedia 

hänvisar till, har kroppspositivism sedan decennier varit en grundläggande feministisk 

agenda med syftet att förkasta kulturella diktat och normer som vill styra den (kvinnliga) 

kroppen och sexualiteten – även om dessa diktat skulle komma från feminister.19  Anni 

Emilia Alentola har skrivit ett examensarbete på mastersnivå vid Stockholms universitet, som 

finns att läsa på databasen Diva, där hon studerar kroppspositivism. Uppsatsen av Alentola 

heter Changing the narratives of marginalised bodies - a study about body positivism.  

 

Feminism beskrivs i nationalencyklopedin som en social rörelse för jämställdhet mellan 

könen.20 Och i svensk ordbok (SO) av svenska akademin beskrivs feminism som en åsikt 

som strävar efter att förbättra kvinnans ställning i samhället och uppnå jämställdhet mellan 

könen.21   

 

Enligt Lena Gemzöe är ordboksdefinitionen av Feminism inte heltäckande, men det går 

däremot att fastställa att det råder ojämlikhet mellan könen och att det utgör ett feministiskt 

grundtagande.22 I sin bok Feminism presenterar Lena Gemzöe fem olika indelningar av 

feminismer och dess huvudriktningar. Dessa finns under beteckningarna: liberalfeminism, 

radikalfeminism, marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism. Jag 

kommer utgå från radikalfeminismen med Gemzöes definition av radikalfeminismen, då min 

 
18 ne.se, kroppsaktivism (Nationalencycklopedin.se) Hämtad 14 maj 2019. 
19 sv.wikipedia.org/wiki/Kroppspositivism, som hänvisar till Anni Emilia Alentola, Changing the narratives of marginalised 
bodies - a study about body positivism, 2017. Hämtad 19 juni 2019. 
20 ne.se, Feminism (Nationalencycklopedin.se) Hämtad 14 maj 2019. 
21 svenska.se, Feminism (svenska.se/so) Hämtad 23 juli 2019. 
22 Lena Gemzöe. Feminism (Stockholm: Bilda Förlag & Ide, 2014) 30. 
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analys av Bim Eriksson är att hon via sina sociala medel/kanaler visar på ett 

radikalfeministiskt perspektiv i sina illustrationer.  

 

Radikalfeminismen hävdar att kvinnor är förtryckta på grund utav sitt kön och att 

kvinnoförtrycket är den mest grundläggande formen av förtryck.23 Detta förtryck yttrar sig i 

form av mäns kontroll av kvinnor i familjen, karriären, i sexuellt förtryck, i 

kvinnomisshandel och kvinnoförakt.24 De radikalfeministiska tankegångarna utgick från 

personliga erfarenheter av förtryck och myntade slagorden ”det personliga är politiskt ”.25 

Eftersom alla kvinnor enligt radikalfeminismen är utsatta för ett förtryck just som kvinnor, 

finns här en gemensam fiende – Patriarkatet.26  

 

Termen patriarkatet betecknar ett samhälleligt system som bygger på att män är dominanta 

över kvinnor och som enligt radikalfeminismen gynnar männen, då det som män ger dem 

makt över kvinnor. Iden om patriarkatet skulle bli en grundsten i det moderna feministiska 

tänkandet.27 

 

Genus är ett begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som används för 

att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar 

människors sociala kön. Genusforskare menar att kön är en social och kulturell 

konstruktion.28 Termen genus används som benämning på den sociala process som tillskriver 

såväl människor som symboliska förhållanden och institutioner. Vad vi kategoriserar som 

könsegenskaper, tillexempel typiskt manligt eller typiskt kvinnligt.29 Skillnaden mellan 

begreppen ”kön” och ”genus” är att ”kön” kopplas till det biologiska, medan ”genus” är det 

socialt och kulturellt konstruerade.30 

 

 
23 Gemzöe, Feminism, 48. 
24 Ibid, 48. 
25 Ibid, 49. 
26 Ibid, 49. 
27 Ibid, Feminism, 49. 
28 Linda Fagerström & Maria Nilson, Genus, medier och masskultur (Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2008) 7. 
29 ne.se, Genus (Nationalencycklopedin.se) Hämtad 14 maj 2019. 
30 Fagerström & Nilson, Genus, medier och masskultur, 7. 
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Varje samhälle har en könsordning, den har en yttre och en inre sida. Den inre sidan handlar 

om synen på upplevelser, sexualitet, mentalitet, självkontroll och kroppen. Den yttre sidan 

kan handla om rätten till det offentliga rummet. I läsning av en kvinnlig konstnärs verk kan 

den feministiska analysen ta fasta på verkets potential till frigörelse.31 

 

1.5 Metod 

 

Det primära materialet som undersöks är Bim Erikssons illustrerade självbiografi Det kändes 

lugnt när mina känslor dog, som är utgiven 2016 av Kartago förlag. För att genomföra denna 

undersökning behövdes även sekundärkällor samlas in, vilket har tagit mest tid under arbetets 

gång. Till en början var det svårt att hitta lämpliga källor för den undersökning som var 

planerad att göra, då jag inte var säker på exakta grunder till teori och analysmetod.  

 

1.5.1 Tillvägagångssätt  

 

För att genomföra syftet och svara på frågeställningen kommer jag att analysera en av 

Erikssons serier med avseende på hur de kan ses som uttryck för kroppsaktivism, 

kroppspositivism och feminism. Genom att använda mig av semiotik och bildanalys med 

genusperspektiv analyseras och tolkas dessa bilder. 

 

Ur Bim Erikssons bok Det kändes lugnt när mina känslor dog, har jag valt en serie som 

kommer att analyseras och undersökas med hjälp av teori. Serien är Talking Body som är sju 

sidor i boken och består av tjugofem serierutor, här i miniatyr (se originalstorlek i bilaga). Jag 

kommer inte ha möjligheten att titta djupare på varje enskild serieruta i Talking Body, då 

arbetet är begränsat, men jag kommer att ge en kortfattad sammanfattning av vad serien 

handlar om och sedan fokusera på några specifika serierutor.  

 

Serien belyser en inre dialog om och till sin egen kropp, därav kändes just denna serie viktig 

att belysa och bra att diskutera i denna undersökning. Mitt fokus kommer vara på serieruta 

 
31 Sven Nilsson, Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige (Skåne: Polyvalent AB, 2003), 323–
324. 
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tre, sju och tio i figur 1, då dessa tre på ett tydligt sätt speglar karaktärens relation till sin 

kropp. Därefter fokuserar jag på ruta femton, tjugo och tjugofyra i figur 2, som visar på  

reflektion och skapar en ny bild om kroppen. Dessa är inringade i bilden nedan. 

 

      

Figur 1 och 2. 

 Bim Eriksson, Talking Body, 2016, ur boken: Det kändes lugnt när mina känslor dog (Kartago förlag, Stockholm, 2016) 55–62 

 

1.5.2 Etiska överväganden 

 

Övervägande är mitt mål att belysa och lyfta upp någonting som jag anser positivt och 

viktigt. Jag avser inte att kränka, nedvärdera eller peka ut någons kropp, åsikter eller livsstil. 

Jag önskar att förmedla ett perspektiv på hur tecknade serier har potential att förmedla en 

känsla av frigörelse och egenvärde.  

 

1.5.3 Analysmetod  

 

I undersökningen kommer jag att använda mig av Semiotisk bildanalys med genusperspektiv. 

Semiotik är en form av analys som betyder att studera tecken och deras användning med 

fokus på mänsklig kommunikation, vilket spelar stor roll när vi vill förstå bilders funktion.32 

Semiotiken bygger på tanken om att vi som individer har möjlighet att tyda bilder, texter och 

visuella uttryck som budskap eller bärare av mening. Det betyder att gemensamt för alla 

 
32 Göran Bergström och Kristian Boréus, Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (Lund: Studentlitteratur AB, 2012), 21. 
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semiotiska teorier är att man ser artefakter som ett slags meddelande till betraktaren, och att 

artefakten därmed är något man kommunicerar via.33  

 

Att använda semiotiken som metod innebär att man tolkar bildens olika element som tecken 

för någonting. Man identifierar alla bildens betydelsebärande delar, analyserar dem var för 

sig och sedan i relation till varandra, för att slutligen tolka deras innebörd i relation till 

bildens sammanhang.34  

 

Jag kommer att använda mig av semiotikern Roland Barthes teori vid tolkning på nivåerna 

denotation och konnotation i min bildanalys. Samt Barthes begrepp ”förankring” och 

”avbyte” som används i bildanalys för att beskriva förhållandet mellan bild och verbal text.35 

I det semiologiska ordförrådet kallas ett tecken som inte har ett annat tecken, vare sig som 

uttryck eller innehåll för ett denoterande tecken.36 Ett tecken som har ett annat tecken som sin 

uttrycksida kallas för ett konnoterande tecken.37 Med andra ord, denotation är definitionen 

och konnotationen är bibetydelsen, associationer. Ordet moder är ”en kvinna som fött minst 

ett barn” denotationen och förklaringen ”en varm, mjuk och trygg person” en av flera 

konnotationer av ordet.  

 

I samband med att beskriva bilder, utvecklade Barthes begreppet ”förankring” och ”avbyte”. 

När en bild är full av betydelseinnehåll, denotativt och konnotativt, eller oidentifierbar, kan 

det vara till stor hjälp att bilden har en beskrivande text.38 ”Förankring” är beteckningen för 

tillexempel en bildtexts funktion i förhållandet till en bild, där texten preciserar vad eller vem 

bilden föreställer.39 Vid sidan av ”förankring” använder sig Roland Barthes även av det han 

kallar ”avbyte”, där ”avbyte” är det verbalspråkliga uttalandet som kommenterar det 

bildliga.40 Där det språkliga kompletterar det bildliga och det bildliga kompletterat det 

 
33 Eriksson och Göthlund, Möten med bilder, 42. 
34 Ibid, 44. 
35 Søren Kjørup, Semiotik (Lund: Studentlitteratur AB, 2004), 87. 
36 Ibid, 21. 
37 Ibid, 21. 
38 Ibid, 75. 
39 Ibid, 88. 
40 Ibid, 76.  
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språkliga. Just kombinationen av bild och ord är typisk för tecknade serier och därav är 

Barthes semiotiska teorier intressanta för denna undersökning. 

 

Bildanalys börja med att ge en beskrivning av karaktären (huvudpersonen) i den utvalda 

serien av Bim Eriksson. Därefter behandlas linjer, former, kroppen, ansiktet och andra 

karaktäristiska drag. Därefter beskrivs karaktären, miljön, karaktären i kropp och ansikte, 

känslor och rörelser i utvalda serierutor. För att sen analysera detta och se på enskild utvald 

serieruta i sig, förloppet och slutligen serien i helhet. Detta genom att anamma Roland 

Barthes semiotiska teori och identifiera nivåerna av denotation, konnotation, ”förankring” 

och ”avbyte”. 

 

1.5.4 Källor och källkritik   

 

Som tidigare nämnt är den primära källa Bim Erikssons illustrerade bok Det kändes lugnt när 

mina känslor dog. I övrigt används forskningskatalogier, rapporter och kurslitteratur. Det 

kommer även att komplettera med hemsidor där det anses nödvändigt och hänvisa till bilder 

som sekundärt material. En tvivelaktig sida som Wikipedia brukar inte förekomma som källa, 

men då definitionen av kroppspositivism inte finns att tillgå, har Wikipedia och dess vidare 

hänvisning till Anni Emilia Alentola för en definition av kroppspositivism använts.  

 

1.6 Disposition  

 

Arbetet börjar med att presentera Bim Eriksson och hennes alster. Därpå följer bildanalys av 

Bim Erikssons serie och utvalda bilder specifikt för denna undersökning. Efter detta 

presenteras resultatet, som sedan diskuteras och sammanfattas. 
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2. Huvudtext  

 

2.1 Bim Eriksson  

 

Bim Eriksson är en konstnär, kreatör och författare baserad i Stockholm. Via sina 

illustrationer och serier uttrycker hon saker som de flesta inte ens vågar prata om. Genom att 

leka med det traditionellt söta och flickaktiga och binda den tillsammans med något udda och 

seriöst har hon kommit att erkännas för sin stil.41  

 

Eriksson skapar i/på många olika material och oavsett om hon använder sina djärva fina linjer 

på papper, ritar på väggar eller målar med färgglada akryl, belyser hon ofta viktiga ämnen 

med stor igenkänningsfaktor.42 Bim Eriksson har skrivit flera politiska ledare för 

Aftonbladet, hon har föreläst om serieskapande vid Shanghai International Studies University 

i Kina och 2017 fick hon Stockholms kulturbevis för artister som gjorde ett stort intryck på 

staden.43 Bim Erikson är en av många konstnärer representerade av ACNE, ett kreativt 

kollektiv som berättar historier om att bygga varumärken i en digital ålder.44 

 

Det här är en kvinna med många olika sysselsättningar och hon har även deltagit i flera 

bokprojekt som tillexempel Flickvänsmaterial av Yrsa Walldén och nu senast Du springer av 

bland annat Karl Modig, Klara Krantz, Bim Eriksson, Yrsa Walldén m.fl. Men för att förstå 

vem konstnären är, anser jag att hon visar uppriktiga och genuina bilder på sin Instagram. 

Som följare av Bim Eriksson får man möta en autentisk, skör, stark och mänsklig konstnär. 

Hon delar med sig av motgångar, hopp, drömmar, vardagen, dåtid, nutid och framtid, helt 

enkelt en del av livet i fotografier och illustrationer. Där får vi se och läsa om politik, 

feminism, utanförskap, konstnärskap, vänskap, kroppen, sexualitet och vardagen.45 

 

I ett inlägg på Instagram (med flera akupunkturnålar i armen) skriver Bim Eriksson:  

 
41 Bimeriksson.se, About, Hämtad 27 maj 2019. 
42 Ibid, Hämtad 27 maj 2019. 
43 Ibid, Hämtad 27 maj 2019. 
44 Acne.se, What we do, Hämtad 29 maj 2019.  
45 Instagram.com, @bimcamilla, Hämtad 27m maj 2019. 



15 
 
 

 

 

”Jag tycker vi pratar för lite om kroppen som en förutsättning för skapandet. Vi pratar om 

idéer, intellekt och genier, men inte om kroppen.” 46  

 

2. 2 Bildanalyser av Talking Body 

 

Under 1990-talet inleddes en självbiografisk strömning inom serietecknandet i Sverige. Flera 

kvinnliga serietecknare valde att porträttera sig själva, vilket Nina Ernst skriver om i artikeln 

Det tecknade jaget.47 Många illustrationer berör kroppen och kroppsligheten, som får gestalta 

känslor och en intimitet. Nina Ernst skriver att nakenheten och blottläggandet i gestaltningen 

av en inre figur är en grundförutsättning för jag-berättandet.48  

 

I följande avsnitt redogörs bildanalys med hjälp av Roland Barthes semiotiska teori av Bim 

Erikssons serie Talking Body. Först presenteras en beskrivning av karaktären i sig, sedan görs 

en övergripande beskrivning av serien i helhet. Därefter specificeras bildanalysen på utvalda 

serierutor, som är inringade i bilden nedan.  

 

          

Figur 1 och figur 2. Bim Eriksson, Talking Body, 2016, ur boken: Det kändes lugnt när mina känslor dog  

(Kartago förlag, Stockholm, 2016) 55–62. 

 

 
46 Instagram.com, @bimcamilla, Hämtad 27m maj 2019. 
47 Ernst, Det tecknade jaget, 123. 
48 Ibid, 123-125. 
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2.2.1 Karaktären 

 

För att i bokstavligt beskriva huvudpersonen i serien Talking Body görs det med semiotiken 

på en denotativ nivå. Bästa exempel för att göra en bildanalys av karaktären i denna serie är 

serieruta nummer två, den avlånga bilden i figur 1, detta är en bild i helkroppsformat. Här ser 

vi en vanlig kropp, inte vältränad eller smal men inte heller tjock. På huvudet ser vi en tunn 

flätad tofs, ett normalstort huvud men med litet ansikte, små läppar, liten näsa och små ögon 

utan pupill. Karaktären har bröst och blommiga underkläder vilket tyds som att karaktären 

här är kvinnlig. Linjerna är skakigt tecknade, tunna och sköra.  

 

Övervägande är bilderna gjorda med mycket utsparad vit grund, förutom linjerna, mönster 

och den kaxigt fetstilade texten. Den kvinnliga karaktären här uppfyller egentligen inget av 

de starka idealen, då hon inte är smal, vältränad, timglasformad eller tjock, hon har en kropp. 

Inte heller har hon tjockt långt hår, långa fylliga ögonfransar, perfekta bryn eller fylliga 

läppar. Nej, det här är helt enkelt en bild av en kropp precis som den kan vara utan spackel 

och åtgärder.  

 

2.2.2 Serien i helhet 

 

Serien belyser en resa/utveckling, i karaktärens liv. Från tankar på ett golv som följer henne 

under dagen på resande fot i Stockholms kollektivtrafik. För att på kvällen landa hemma i 

sovrummet där hon tänker och reflekterar. Serien avslutas sen i badrummet där hon möter sin 

spegelbild och konfronterar sitt kroppsperspekiv.  

 

2.2.3 Enskilda serierutor 
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Figur 1.1. Bim Eriksson, Talking Body, serieruta 3 på s.56 ur boken Det kändes lugnt när mina känslor dog. 

 

 

I figur 1.1, kan serieruta 3 på en denotativ nivå beskrivas som en bild där en kvinna sitter på 

golvet, med en matta snett framför sig och en rakhyvel bredvid sig. Iklädd endast underbyxor 

sitter hon med benen vikta intill sig, en hand på ena knät och en arm i luften med tre streck 

på. Kroppen är något ihopkrupen, ansiktet ser relativt likgiltigt ut och med ena armen uppåt, 

är bilden öppen för vidare tolkning. 

 

I texten; ”Det gick så långt att jag började skada mig själv” hittar vi det Barthes hade 

förklarat som ”förankring”, och på en konnotativ nivå kan strecken tolkas till skärsår.49 Och 

med orden ”det gick så långt”, går det att förstå att bilden berättar om något som varit, vilket 

Barthes hade definierat som ”avbyte”.50 Här berättar karaktären om hur relationen till sin 

kropp och sitt självskadebeteende sett ut.  

 

 
49 Kjørup, Semiotik, 87. 
50 Ibid, 76. 
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Figur 1.2. Bim Eriksson, Talking Body, serieruta 10 på s.57 ur boken Det kändes lugnt när mina känslor dog. 

 

I den denotativa beskrivningen av serieruta sju (figur 1.2) står en tårta på spetspapper, med 

tända ljus i talet tio och ordet grattis kursiverat uppepå tårtan. Tårta och ordet grattis 

associeras oftast till firande, kalas och någonting glädjefyllt. Som att grattis (gratulerar), 

säger man ofta för att framföra sin hyllning till någon som uppnått sitt mål. 51Associationerna 

till tårtan och grattis är vad Barthes kallar den konnotativa nivån av en semiotisk bildanalys.52 

 

I texten; ”i mer än 10!!!!! jävla år har jag lagt tid på att hata mig själv och min kropp”, är talet 

tio ”förankringen” mellan bild och text. Det som preciserar vad bildrutan handlar om, vilket i 

denna är talet 10. Vad texten kommenterar i relation till det bildliga, är hur många år hon lagt 

ner på att hata sig själv och sin kropp, vilket i semiotisk bildanalys enligt Barthes är 

”avbyte”.53  

 

 
51 ne.se, gratulera (Nationalencycklopedin.se), Hämtad 31 maj 2019. 
52 Kjørup, Semiotik, 21. 
53 Ibid, 76. 
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Figur 1.3. Bim Eriksson, Talking Body, serieruta 10 på s.57 ur boken Det kändes lugnt när mina känslor dog. 

 

I serieruta tio (figur 1.3), denotativ nivå, finns texten T-centralen på en rutig vägg, en affisch 

på kroppar i underkläder, ett rutigt golv och en person med ryggen mot betraktaren. På en 

konnotativ nivå kan det tolkas som en skylt med T-centralen på, vilket tyder på att karaktären 

befinner sig i Stockholms tunnelbana, där är vad som skulle beskrivas som 

underklädesreklam och karaktären står med ryggen mot betraktaren, vilket avläsas som att 

karaktären tittar på reklamen. (Benen som hänger ner är från ”taket” är från föregående 

serieruta som inte är en del av denna ingående bildanalys.) 

 

I tankebubblan från huvudkaraktären, som är lätta att känna igen vid sin flätade tofs, står; 

”Jag är så jävla äcklig.”, vilket kan tydas som karaktärens reflektion av sig själv, som respons 

på reklambilderna vilket är ”avbytet” i bildanalysen. En ”förankring” mellan texten i bilden 

och bilden i sig, skulle vara föraktet till sin egen kropp i mötet med modellkropparna på 

affischen. Men det är inte preciserat i text, utan snarare en tolkning av orden ”jag är så jävla 

äcklig”.  

 

Då karaktären endast visar sin ryggtavla, är det svårt att se något specifikt uttryck hos denne. 

Men till bildanalysen hör ändå att kropparna på reklambilden är av smalare modell och därför 

väcker tankar till idealkroppen. Vilket gör att denna bildruta på en denotativ nivå inte har en 

tydlig ”förankring” mellan text och bild i orden, men på en konnotativ nivå går orden att 
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förankra mellan text och bild. För orden ”jag är så jävla äcklig” går att associera till ett 

självhat/självförakt vilket gör att vi förstår bildens innehåll och hur den är menad att tolkas. 

Hade det istället stått ”Oj! Va billigt.” i tankebubblan, hade ”förankringen” och kontexten 

inte alls vart densamma. Då hade bildanalysen istället blivit en reflektion kring trosornas pris 

på affischen.  

 

Figur 2.1. Bim Eriksson, Talking Body, serieruta 15 på s.60 ur boken Det kändes lugnt när mina känslor dog. 

 

I denna serieruta (2.1), då vi hoppar till nummer 15, kan bilden på denotativ nivå beskrivas 

med att här syns huvudkaraktären, med någonting i munnen, vid en kvadrat av mörker och 

vita prickar. På en konnotativ nivå ser vi en annan miljö, vid ett fönster som visar en mörk 

stjärnhimmel med en halvmåne. Detta tolkas som att det är natt och karaktären reflekterar 

över dagen som passerat. Personen verkar ha ett föremål i munnen, vilket skulle kunna tolkas 

som en tandborste, och det mönstrade partiet till höger om karaktären skulle kunna vara en 

möbel av något slag. 

 

 I texten ovanför står, ”Det var strukturerna, normerna och det sjuka skönhetsidealen. Det var 

dit hatet skulle riktas.”.  Ordet riktas skulle kunna vara ”förankringen” då tolkningen om att 

reflektera dagen, kan bli karaktärens nya riktning. Och ”avbytet” som i text kommenterar vad 

karaktären reflekterar över, vilket i denna bild är hat, strukturer, normer och skönhetsideal. 
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Med tankarna som väckts i föregående utveckling, riktas nu tvivlet kring kroppen på 

samhällets strukturer och ideal. För könstillhörigheten och dess uttryck kan uppfattas som 

något ”naturligt”, med den skapas och upprätthålls genom våra uppträdanden och 

uppföranden.54 Genom att bejaka vart relation till hennes kropp började och hur den har 

format sig under tidens gång, bli det nu ett uppvaknande, som gör att karaktären i denna serie 

får chansen att byta glasögon eller kanske till och med kasta sina. Till nästa serieruta… 

 

 

Figur 2.2. Bim Eriksson, Talking Body, serieruta 20 på s.61 ur boken Det kändes lugnt när mina känslor dog. 

 

På en denotativ nivå skulle denna bild beskrivas som till den nedre delen schackrutig, 

mittenpartiet mönstrat och övre delen vit. I fokus ser vi en person med underbyxor på. Enligt 

en konnotativ nivå ser vi nu karaktären framåtlutad i mönstrade trosor, med bakdelen mot 

betraktaren, huvudet sneglande på åskådaren och händerna på rumpan. Bakom karaktären 

syns en säng och de går att anta att detta är inifrån sovrummet.  

 

 
54 Eriksson och Göthlund, Möten med bilder, 54.  
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På bilden ovan ser det ut som att karaktären tittar och leker med sin kropp framför en spegel, 

kanske för att lära känna sig själv på nytt och titta med nya ögon. Orden ”För mig” förankrar 

att det är huvudkaraktären i bilden vi ser, och texten ”I början var det skitsvårt. Men efter en 

tid blev det lättare” kommenterar en förändring vilket är ”avbytet”.  

 

 

Figur 2.3. Bim Eriksson, Talking Body, serieruta 24 på s.62 ur boken Det kändes lugnt när mina känslor dog. 

 

I den sista utvalda bilden ur serien, som även är den sista där, kan bilden på en denotativ nivå 

beskrivas som att där är två identiska karaktärer som omfamnar varandra. Den karaktäristiska 

flätade tofsen finns på båda personernas huvud, dom är iklädda underbyxor och bakgrunden 

är rutmönstrad. Tolkningen blir att dom befinner sig ett kaklat rum, med dusch och handfat 

som på en konnotativ nivå kan tolkas som badrummet. Med leende läppar och talbubblor 

med hjärtan i ser kramen varm och kärleksfull ut.  

 

Med textens hjälp, ´Det är först när du och kroppen är på samma sida som du är hel´, går att 

tolka som att karaktären kramar om sig själv. ”Förankring” blir ”du och kroppen” som 

preciserar vad bilden föreställer, vilket är karaktären omfamnar sig själv. ”Avbytet” i bilden 
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blir ”på samma sida” och ”du är hel”, som kommenterar att relationen mellan självet och 

kroppen, är det som gör en hel.  

 

Till hjälp här finns givetvis hela seriens förlopp, där de två bilderna innan denna visar på hur 

karaktärens spegelbild kliver ur spegeln och omfamnar sig själv, som leder till denna ruta. På 

nästkommande sidor tolkas och diskuteras bildanalysen ytterligare. 

 

2.3 Tolkning av Talking Body 

 

Att göra en mer djupgående bildanalys utan att tolka eller associera till personliga 

uppfattningar är svår. För de värderingar serien ger uttryck för och de associationer den ger 

upphovtill, är starkt kopplat till kulturella konventioner och personliga erfarenheter.55 Bim 

Eriksson har förmågan att ta upp ämnen som har stor igenkänningsfaktor och illustrerar på ett 

vördnadsfullt sätt med lite ”jävlar anamma” i sig. Linjerna som utgör bildberättandet är 

tunna, skakiga och känns sköra, men texten levereras i fet stil och blir mer som en käftsmäll. 

Jag tolkar denna motsättning som en skildring av en tvetydig relation till sin kropp, som två 

olika känslor som betraktaren kan relatera och förhålla sig till genom serien.  

 

Nedan presenteras en tolkning av karaktären i sig, sedan görs en övergripande tolkning av 

serien i helhet. Därefter specificeras tolkningen på de utvalda serierutor som tidigare 

analyserats.  

 

2.3.1 Karaktären 

 

Bildanalysen började med att redovisa hur karaktären i sig är framställd och där 

sammanfattas hon som en kvinna med en helt vanlig kropp. Med det menas ingen 

modellkropp och här kan Nina Ernst nämnas igen när det gäller vad hon skriver om att 

förfula sin framställning av kroppen.56 Från första början konfronteras betraktaren med 

huvudkaraktärens kropp och ansikte, vilket utan tvekan påverkar läsarens tolkning.57 

 
55 Eriksson och Göthlund, Möten med bilder 44. 
56 Ernst, Det tecknade jaget, 125. 
57 Ibid, 124. 
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Karaktären tolkas inte som konstlad i kroppen eller ansiktets utformning, då hon inte 

illustrerats på ett överdrivet eller sensuellt sätt. Hon är tecknad av en kvinna, för att 

representera en kvinna.  

 

Men genom att tecknat en ”karaktärslös” karaktär ökar chansen till att fler läsare kan känna 

igen sig i serien. Karaktären har ingen utmärkande stil, karriär eller ålder, som annars kunde 

gjort att igenkänningsfaktorn uteblivit för många.  

 

2.3.2 Serien i helhet 

 

Resan som karaktären gör i serien påvisar hur hon tacklas med självhat, ångest och 

självskadebeteende. Till att hon sen reflektera över varför relationen och synen på sin kropp 

blivit som den blivit. Även hur hon brottas mot tankar om att vara äcklig och inte duga till, 

som sen vänds till en reaktion på samhällets strukturer och skönhetsidealen. Bim Eriksson 

skriver; att genom att börja älska och acceptera sin kropp, genom att göra uppror och vara 

rebell, kan vi ”fucka systemet”.58  För att det är aldrig kroppens fel, kroppen är det viktigaste 

verktyg vi har.59 

     

Serien berättar i dåtid om karaktärens liv och illustrerar hur självhat kring ens kropp dövas 

med självskadebeteende. Hur reklam och modebilder kan få självhat och avsky att triggas. 

Men även hur frustration kan leda till reflektion och på så sätt söka en förklaring till varför 

detta mönster utvecklat sig. Varför har relationen och synen på kroppen blivit som den blivit. 

Alla tankar om att vara äcklig och inte duga till, var kom de ifrån? Med insikten att åsikten 

inte var hennes egen från början, utan något hon fått med sig i uppfostran via 

samhällsstrukturerna, normerna och de sjuka skönhetsidealen, får serien en vändning. Det är 

dags att slå tillbaka och på bästa sätt genom att lära sig älska sin egen kropp!60 

 

 

 
58 Bim Eriksson, Det kändes lugnt när mina känslor dog, 61. 
59 Ibid, 62. 
60 Ibid, 61. 
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2.3.3 Enskilda serierutor 

 

De utvalda bildrutorna som analyserats närmare, är utvalda av den orsaken att de gestaltar 

starka fragment i seriens resa. Från självskadebeteende, misslyckande och avsmak i de första 

tre, för att sen väcka eftertänksamhet, mod, bejakande och tillgivenhet. 

 

I figur 1.1 analyseras tingen (rakhyvel och matta) och kroppen, men miljön utelämnas, av 

orsaken att det vore fel att anta vilket rum bilden utspelar sig. Tanken var att skriva att det 

kunde vara badrummet, men den enda egentliga ledtråden vore mattan och då seriens sista 

ruta påvisar en förening i ett kaklat rum, är detta mest troligt badrummet. Men man kan ha 

fler, mattan kan pryda vilket rum som helst och rakhyveln är även den flyttbar, därav 

utelämnades detta i bildanalysen. Något som är tydligt i text är att detta är en återblick i något 

som varit, berättelsen utspelar sig alltså i dåtid.  

 

”Strecken” eller skärsåren som dom tolkas på en konnotativ nivå som, går att avläsa som 

något karaktären orsakat sig själv. Vilket i sin tur går att koppla till självskadebeteende, som 

kan vara till följd av dålig självkänsla och ångest kring sin kropp.61 För att skada sig själv kan 

vara ett sätt att fly sin egen ångest, ett sätt att dämpa och lätta på trycket av självhat och alla 

andra känslor som verkar ta över.62 

 

I bilden 1.2 finns en tårta som det står grattis på, vilket associeras till firande, kalas och 

någonting glädjefyllt, vilket möter det motsatta i texten. Där av avläses bilden och texten 

tillsammans som ironi. Dem fem utropstecknen efter ”i mer än 10!!!!!” går att förstå som att 

karaktären är rejält trött på relationen till sin kropp och allt självhat.  

 

I bilden gratuleras misslyckandet av en god relation till karaktären själv och kroppen. Vilket 

självklart bör firas med tårta och då prinsesstårta som det kan tolkas till. En flicka ska väl få 

vara prinsessa hela livet, leva i en fantasivärld med rosa fluffiga moln och marsipantårta till 

 
61 Folkhälsomyndigheten.se, Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18, 20. 
62 1177, https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/att-skada-sig-sjalv/att-skada-
sig-sjalv/, Hämtad 3 juni 2019. 
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frukost, lunch och middag. Men nej! Tillbaka till verkligheten. Tio år av denna kvinnas liv 

har berövats för att klanka ner på henne själv och hennes kropp.  

 

Med dessa två bilder tydliggörs problematiken mellan karaktären och dess kropp. Vilket 

fortlöper till nästa serieruta och reflektionen om var denna relation hade sin början. 

 

I serieruta 1.3 möter karaktären modereklam i Stockholms tunnelbana och tänker på hur 

äcklig hon är som inte duger, för att hon inte ser ut som modellerna på reklambilden gör. Att 

ständigt, via medier och reklam, bli påmind om hur vi bör se ut gör det inte lätt att ha en god 

relation till sin kropp och självkänsla. Inom reklam och mode, kan vi konstatera att det inte 

bara är form och vikt som påverkar utan även genus och etnicitet.63  Det är inte möjligt att 

ständigt hålla distans till strukturerna som format oss, vad det gäller vår kropp och våra egna 

upplevelser är det omöjligt att försvara sig.64 

 

Som Yvonne Eriksson och Anette Göthlund skriver i Möte med bilder blir mötet med 

modebilder som pressreklam och på annonstavlor i offentliga miljöer, något som gör att 

kvinnor tvingas förhålla sig till dessa bilder.65  Vilket vi kan se denna karaktär tydligt kämpa 

med i denna bild. Till exempel kan vi tänka på det sättet bilder av kroppar iscensätts i 

reklamer för att signalera ”sundhet” eller ”förfall”, och hur vi ser den smala kroppen som 

sund och den tjocka kroppen som förfall.66   

 

Då karaktären inte har den kropp som visas på reklamaffischerna i tunnelbanan, påverkar 

detta henne och har förmodligen gjort hela hennes liv.  

 

Men i nästa serieruta 2.1 ser vi henne reflektera över var självhatet och föraktet har fått sin 

mat ifrån, för utan föda skulle inte det lilla monstret kunna spöka i huvudet. Monstret är då en 

metafor för självhatet och föraktet still hennes kropp. När hon sen kommer till insikten om att 

det är/var strukturerna, normerna och skönhetsidealen som påverkat henne och matat 

monstret, var det dit hatet skulle riktas. 

 
63 Eriksson och Göthlund, Möten med bilder, 82. 
64 Minna Palmqvist, ”Förord”, Bim Eriksson, Det kändes lugnt när mina känslor dog (Stockholm, Kartago, 2016) 5. 
65 Eriksson och Göthlund, Möten med bilder, 58. 
66 Ibid, 81. 
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I bild 2.2 ser vi karaktären i vad jag tolkat som att hon speglar sig och beskådaren är 

spegelbilden, vilket gör henne till vår spegelbild, vilket gör ett varsamt inkännande. Men 

uppmanar att testa ett par nya glasögon eller helt enkelt kasta dem som hon verkar göra. 

Texten – ”Men efter en tid blev det lättare” - handlar om acceptans och tålamod, att börja om 

kan kännas som en ren omöjlighet, men det går och förhoppningsvis till det bättre. 

 

Texten lyder ´´För mig och mina systrars skull. I början var det skitsvårt. Men efter en tid 

blev det lättare´´. Mina systrar går att koppla till feminism och systerskapet mellan kvinnor i 

kampen mot patriarkatet.67  Patriarkatet menar Lena Gemsö är radikalfeministernas största 

fiende.68 Och därmed systerskapet i feminismen, patriarkatets största fiende.69  

 

Som det står i förorden till Bim Erikssons bok, ”Hur vidriga saker ni än kallar mig kommer 

det aldrig överträffa de vidrigheterna patriarkatet redan fått mig att kalla mig själv. Ni kan 

aldrig vinna!”.70  Med insikten om att synen på sin egen kropp blivit formad av ideal och 

strukturer, och inte alls är formad från sin egen känsla och relation till sin kropp, kan 

karaktären nu omfamna sin egen sanning och forma en ny relation till sin kropp. 

 

Vilket illustreras i följande serierutor och avslutas med den värmande och stärkande bilden 

2.3. Det går inte att utesluta att bilden i enskilda bilder hade kunnat tolkas på annat vis, 

kanske som att det är två bästa vänner, systrar eller som mor och dotter i bilden. Men 

oundvikligen har förkunskapen om serien i helhet färgat tolkningen om att det är 

huvudkaraktären som omfamnar sig själv och bestämt sig för att älska sig själv och sin kropp. 

 

2.4 Feminism i Talking Body 

 

I följande punkter redogörs Bim Erikssons serie Talking Body med fokus att konstatera hur 

feminism, kroppsaktivism och kroppspositivism syns i Bim Erikssons serie. Nedan påvisas 

 
67 Feministisktperspektiv.se, https://feministisktperspektiv.se/kalendarium/2018/05/25/feministisk-salong-nar-systrar-gar-
samman/,  Hämtad 11 juni 2019. 
68 Gemzöe, Feminism, 49. 
69 Ibid, 49. 
70 Minna Palmqvist, ”Förord”, Bim Eriksson, Det kändes lugnt när mina känslor dog (Stockholm, Kartago, 2016), 5. 

https://feministisktperspektiv.se/kalendarium/2018/05/25/feministisk-salong-nar-systrar-gar-samman/
https://feministisktperspektiv.se/kalendarium/2018/05/25/feministisk-salong-nar-systrar-gar-samman/
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hur feminism, kroppsaktivism och kroppspositivism syns i karaktären i sig, sedan i serien i 

helhet och därefter på de utvalda serierutor som tidigare analyserats och tolkats. 

 

2.4.1 Karaktären 

 

Som bildanalysen och tolkningen av karaktären redogör för, så är den kvinnliga karaktären 

tecknad på ett okonstlat vis. Karaktären har en kropp, ett ansikte, en frisyr och bär kläder, likt 

många individer gör oavsett kön eller genus och detta bidrar till att läsaren kan känna igen 

sig. Att vara så sparsam i sitt tecknande och framställningen av karaktären, är ett aktivt 

ställningstagande och ämnena som serien Talking Body samt boken Det kändes lugnt när 

mina känslor dog berör handlar ofta om kamper. Kamper som vi som människor för i oss 

själva, med samhället och som kvinnor. Lena Gemzöe menar att det går att fastställa att ett 

feministiskt grundtagande är att det råder ojämlikhet mellan könen.71 Och det är en av dom 

grundläggande kamperna och ämnena som Bim Eriksson lyfter med hjälp av sin karaktär i 

serien och i boken. På så vis är karaktären en bärare (förankring) av feminism, 

kroppsaktivism och kroppspositivism genom serien. 

 

2.4.2 Serien i helhet 

 

Serien Talking Body ifrågasätter kroppen, normer, samhället och strukturerna. Fokuset i 

serien ligger på relationen till sin kropp och påvisar syftet i att lära sig älska sin kropp, det 

kan bli någonting större. Det kan bli en sorts aktivism i att vara positiv till sin egen kropp och 

andras, det kan även bli politiskt. Radikalfeminismen hävdar att kvinnor är förtryckta på 

grund utav sitt kön och att kvinnoförtrycket är den mest grundläggande formen av förtryck.72 

De radikalfeministiska tankegångarna utgick från personliga erfarenheter av förtryck och 

myntade slagorden ”det personliga är politiskt ”.73 I seriens utveckling kan vi följa hur 

karaktären omvandlar sitt självhat kring kroppen till något politiskt, då hon upptäcker att 

pressen kommer från samhällsstrukturerna, normerna och skönhetsidealen. Det personliga 

 
71 Gemzöe. Feminism, 30. 
72 Ibid, 48. 
73 Ibid, 49. 
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har blivit politiskt och feminismen gör sig tydlig i serien. Även kroppsaktivismen och 

kroppspositivismen förtydligas under seriens gång. 

 

2.4.3 Enskilda serierutor 

 

I serierutorna 1.1 och 1.2 förankras karaktärens relation till sin kropp, dom påvisar den 

negativa synen och åren av avsky som lett till självskadebeteende. I bilden 1.3 får vi ta det av 

ett möte med modereklam som blir till en konfrontation i karaktären, som leder till bild 2.1 

som ifrågasätter känslan vid mötet. Kroppsaktivismens huvudsakliga syftet är att ifrågasätta 

rådande ideal angående utseende och kritiken riktas främst mot exempelvis reklam och 

medier från modebranschen.74 Detta är vad bild 1.3 i Stockholms tunnelbana utgör ett 

exempel på.    

 

I dom utvalda bilderna som följer (2.1, 2.2 och 2.3) konstaterar karaktären att det är ”fel” på 

samhället, strukturerna och skönhetsidealen. Hon bestämmer sig här för att vara positiv till 

sin kropp som den är skapt och på så vis ta upp kampen. Kroppspositivism en rörelse som 

hävdar människors rätt till sin kropp och uppmuntrar individens uppfattning att vara nöjd 

med sin kropp som den är.75  

 

Bild 2.2 tydliggör att detta inte bara är en kamp för karaktären, utan även för hennes 

”systrar”. Kroppspositivism har sedan decennier varit en grundläggande feministisk agenda 

med syftet att förkasta diktat och normer som vill styra den kvinnliga kroppen.76 Med dessa 

utvalda bilder bli därför kroppsaktivismen, kroppspositivismen och feminismen tydlig genom 

hela serien, men även i enskilda serierutor, som avslutas i serierutan 2.3 i acceptans och 

kärlek.  

 

3. Slutsats 

 

 
74 ne.se, kroppsaktivism (Nationalencycklopedin.se) Hämtad 14 maj 2019. 
75 sv.wikipedia.org/wiki/Kroppspositivism, som hänvisar till Anni Emilia Alentola, Changing the narratives of marginalised 
bodies - a study about body positivism, 2017. Hämtad 19 juni 2019. 
76 Ibid. Hämtad 19 juni 2019. 
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Talking body som tecknad serie med visuell kommunikation belyser både, i karaktärens 

utformning och i seriens berättelse, problematiken i förhållningsättet vi har och uppfostrats 

att ha till vår kropp. Vilket tidigare togs upp i teoriavsnittet om Kroppar och dess 

framställning. Att teckna en kvinnlig kropp utan att göra den sexuell, feminin eller manlig 

lyckas Bim Eriksson med. Genom att skapa en kvinnlig karaktär utan att objektifiera 

kroppen, får betraktaren relation till känslan som förmedlas via bilderna, istället för vackra 

bilder på en kvinnlig kropp.  

 

Att serien Talking body handlar om relation till kroppen är genomgående och även tydligt i 

urvalet i bildanalysen. Hur karaktären valt att skada sig själv för att undgå sitt självhat 

angående sin kropp och hur skönhetsideal pressat personen att tro att hon bör se ut på ett 

annat sätt för att duga. Likt det Nina Ernst skrivit om att avidealisera kroppen på ett 

normbrytande sätt för att illustrera något bortom dom traditionella ideal, så lyckas Bim 

Eriksson öppna upp för intimitet och få betraktaren att relatera till karaktären och kanske 

känna igen sig i flera av serierna.  

 

Det Nina Ernst skriver om att visualisera privata situationer i miljöer som badrum och 

sovrum, finns i serien Talking Body. Även fast Bim Erikssons karaktärer allt som oftast har 

ögon utan pupiller, vilket gör att dem har tomma/vita ögon, så har hon tecknat på ett tydligt 

sätt i kropp och miner så att både fysiska och mentala känslor går att tyda. 

 

Som i bilden 1.3 på T-centralen ifrågasätter karaktären i senare serierutor modereklamerna 

som affischerats upp, för att sen göra ett motstånd i att försöka sluta påverkas av dessa, vilket 

då kan tolkas som att hon anammar kroppsaktivism. Från bild 2.2 till seriens slut kan vi se 

karaktären uppmuntra sig själv till att vara nöjd med sin kropp, vilket då gör henne 

kroppspositiv.  

 

Kroppsaktivism och kroppspositivism kommer sprunget ur feminismen och är därför en 

direkt länk till feminismen, men även hur illustrationen lyfter samhällsstrukturen, patriarkatet 

och skönhetsideal gör feminismen närvarande genom serien. Feminismen har påverkat hur vi 

tänker på det visuella i frågan om hur konsten har använts för att understödja, men också 
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ifrågasätta ett patriarkalt samhälle.77 Vilket får oss att tänka på hur kvinnor återges och hur 

deras plats i samhället ser ut.78 Vilket är något karaktären reflekterar över i serien gång. 

 

4. Diskussion av resultatet 
 

Undersökningen har uppnått sitt syfte och svarat på frågeställningen. Syftet med 

undersökningen var att se hur kroppsaktivism kan ta form i serie. Frågorna som skulle 

besvaras var: 

- Kan Bim Eriksson tecknade serie Talking Body tolkas som uttryck för kroppsaktivism och 

kroppspositivism? 

- Hur är serien Talking Body kopplad till feminism? 

 

Hela serien Talking Body speglar huvudpersonens relation till kroppen och hur karaktären 

ändrar sin kritiska syn på sin kropp till något positivt, vilket blir en form av kroppspositivism, 

då hon lär sig älska sin kropp som den är. Genom att belysa struktur, normer och 

skönhetsideal förstår läsaren att det är något större än bara självkänslan det handlar om. 

Genom att stärka relationen och kärleken till sig själv och nämna sina systrar i kampen mot 

samhället går det att dra starka kopplingar till kroppsaktivism, kroppspositivism och 

feminism.  

 

I de utvalda serierutorna 2.1, 2.2 och 2.3, får vi se hur karaktären tar upp sin kamp och vill 

kämpa för sin kropp, likt definitionerna för kroppsaktivism och feminism påvisas detta i 

serien via karaktären. Genom att acceptera sin egen kropp och uppmuntra sina ”systrar” att 

göra desamma ska de trotsa de normativa skönhetsidealen i syfte att skapa acceptans för olika 

kroppstyper. Kroppsaktivism och kroppspositivism är en rörelse som hävdar människors rätt 

till sin kropp och uppmuntrar individens uppfattning att vara nöjd med sin kropp som den är, 

vilket även är en grundläggande feministisk agenda med syftet att sträva efter att förbättra 

kvinnans ställning i samhället.  

 

 
77 Arnold, Konstvetenskap, 130. 
78 Ibid, 130. 
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- Hur kan Bim Eriksson serieteckning tolkas som uttryck för kroppsaktivism och 

kroppspositivism? 

 

Genom valet i hur hon tecknat karaktären, som ej förskönats, objektifierats eller 

sexualiserats. En kvinnlig huvudkaraktär som människa med en kropp, tankar och känslor. 

En person som ifrågasätter skönhetsidealen och vill lära sig älska sin kropp och uppmana 

andra till att göra detsamma.  

 

- Hur är serien kopplad till feminism i Erikssons fall? 

 

Serien speglar radikalfeminismens idéer genom karaktärens tankar och känslor kring dom 

bristande samhällsstrukturerna och skönhetsidealen. Som i sin tur väcker en politisk åsikt om 

vad som bör förändras och det med hjälp av aktivism, så som kroppspositivism och 

kroppsaktivism. 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var att studera hur man kan använda serier som ett medium 

för kroppsaktivism och kroppspositivism samt se hur det kan relateras till feminism. Valet av 

material är den illustrerade boken Det kändes lungt när mina känslor dog av Bim Eriksson. 

Avsikten var att analysera och tolka serien Talking Body i ett genusperspektiv med hjälp av 

semiotik och bildanalys. Huvudkapitlet innehåller en presentation av konstnären Bim 

Eriksson, bildanalys och tolkning av karaktären, serien i helhet och utvalda serierutor från 

Talking Body. Genom att använda begreppen kroppsaktivism, kroppspositivism och 

feminism studerade jag serierna och analyserade serierutorna och dess innehåll. Studien 

försöker förstå sambandet mellan kroppsaktivism och feminism i serien av Bim Eriksson och 

presentera resultatet av undersökningen.  
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