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Inledning 
Vad är det som gör att man kan röras till tårar av en tavla, installation eller skulptur? Vad är 

det som gör att ett annat verk tänder en glödande och uppslukande ilska hos betraktaren? 

Konst handlar om känslor, intryck och upplevelser. Att uppleva konst kan vara en behaglig 

resa genom ett annorlunda landskap, ett äventyr eller flykt från verkligheten, men det kan 

även innebära ett mentalt slag i magen. Konsten kan dra fram otäcka och förbjudna tankar och 

handlingar i ljuset som kryper under skinnet på betraktaren och lämnar en bitter eftersmak i 

munnen.  

Konst kan få människor att se världen med nya, kanske öppnare, ögon, men den kan 

även vara förvirrande och undflyende. Man kan få känslan av, när man möter ett verk, att man 

inte kan få grepp om det. Detta kanske inte betyder att man inte kan uppskatta upplevelsen 

ändå. Syftet med konsten kanske är att förvirra och sätta betraktarens värld i gungning i vissa 

fall, men ibland skulle man behöva en djupare kunskap om i vilken kontext verket skall ses. I 

denna uppsats vill jag undersöka upplevelsen av konst. Jag kommer att speciellt ta upp tre 

verk där jag personligen upplevt att informationen kring konsten påverkat min upplevelse av 

den och undersöka varför upplevelsen blev som den blev.  

När jag själv tittat på olika konstverk har jag i vissa fall verkligen fått en fördjupad 

upplevelse av verken genom att fått veta lite om den bakom liggande tanken konstnären 

arbetat med. Samtidigt tror jag att de flesta upplever konsten på ett subjektivt sätt och läser in 

sina egna erfarenheter och bildar sina egna uppfattningar om konstens innebörd. Att läsa in 

egna erfarenheter i konsten kan ju vara en ganska förlösande upplevelse som kan hjälpa en att 

hitta sig själv. Det hela handlar kanske mycket om vilken inställning till konsten man själv har 

och vilken inställning konsten har till världen, det vill säga vad konstnären vill uppnå med sin 

konst. Det är detta som titeln på uppsatsen anspelar på. Titeln är ett utdrag från ett citat som 

handlar om hur man definierar konst, ”uttrycket i färg, form eller ord af en människas allra 

innersta personlighet, af hennes tankars finaste vibrationer.”1 Jag tolkar detta citat som att 

vibrationerna är det som utmynnar från konstnärens vision och det som han eller hon vill 

förmedla. Vibrationerna tar form och hämtar styrka i konstnärens färger, penseldrag, 

komposition, material och möter sedan betraktaren för att utmynna i upplevelsen. En 

upplevelse som förhoppningsvis sätter ett avtryck i betraktaren och ger honom eller henne ett 

ögonblick av djup känslomässig beröring.  

                                                 
1Anna Lena, Lindberg. 1991: Konstpedagogikens dilemma – Historiska rötter och moderna strategier. Sid.181. 
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Syfte/Frågeställning 
Upplevelsen av konsten är ett väldigt subjektivt ämne och ett exakt resultat angående hur 

upplevelsen ändras beroende på olika omständigheter är kanske svårt att få fram, men jag vill 

ändå ta upp det för diskussion då jag tycker det är en intressant fråga som är central för 

konsten.  

Jag har själv upplevt hur mötet med konsten vid första intrycket kan te sig förvirrande 

för att sedan klarna när man fördjupat sig i verket, och jag tycker det är intressant hur 

upplevelsen kan förändras på ett ibland omvälvande sätt genom att man ser det från olika 

perspektiv och med olika erfarenheter i bagaget. Därför vill jag, med hjälp av olika 

konstvetare och genom egna möten med konstverk och upplevelser av dessa, utforska de olika 

perspektiven och hur de kan forma ens möte med konsten.  

Verken jag kommer att ta upp i uppsatsen är Robert Wilsons A House for Edwin 

Denby (2000), en installation i Wanås skulpturpark utanför Knislinge i Skåne. Jag ska även 

analysera Carl Kylbergs Uppbrottet (1935) och Elin Wikströms performance-verk Hur skulle 

det gå om alla gjorde så? (1993). Några frågor som jag kommer att undersöka i uppsatsen är, 

hur förändras upplevelsen av konstverket om man får information om verket? Förändras den 

alls? Och varför behöver man bakgrundskunskaper om vissa konstverk? Jag vill också 

undersöka om det finns speciella nycklar till upplevelsen av dessa verk och om det finns 

några, är det några som är viktigare än de andra?  

 

Metod/teori 
Som utgångspunkt för min uppsats har jag en teori om hur konsten upplevs av betraktaren. 

Jag anser att man som betraktare inte kan möta konsten ”tabula rasa”2 det vill säga, man har 

alltid något med sig som gör att upplevelsen färgas och konstverket tolkas på ett speciellt och 

unikt sätt beroende på betraktarens tidigare erfarenheter och upplevelser.  

 Jag kommer även att använda mig av olika konstvetares teorier om 

upplevelsebegreppet presenterade av Sven Sandström3 och Anna Lena Lindberg och även 

konstsociologi genom Bourdieu. Detta tar jag upp i en teoretisk fördjupning.  

                                                 
2 Tabula Rasa. (lat.) Från tidigare skrift renskrapad vaxtavla, tavla utan skrift. Uttrycket har använts bildligt av 
vissa tänkare. Det förekommer redan i 1200-talets skolastik med syftning på Aristoteles lära om förnuftet… 
Stoikerna använde bilden om en nyfödd människas själ, likaså Locke (eng. White paper) i sin polemik mot läran 
om medfödda idéer. Den av sinnesintryck opåverkade själen liknas vid ett oskrivet blad. Nationalencyklopedin 
18:e bandet. 1995.   
3 Sven Sandström. 1983, Se och Uppleva 
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I min uppsats tredje kapitel kommer jag att presentera tre olika fallstudier där jag först 

beskriver verken jag studerat och som jag sedan, utifrån de olika konstvetares teorier och 

studier som presenterats i uppsatsens andra kapitel, analyserar och diskuterar. 

 Fallstudierna grundar sig till större del på egna erfarenheter och studier av verken, 

men jag har även inhämtat information om verken från andra källor. Jag har använt mig av 

Marika Wachtmeisters bok om konsten i Wanåsparken där hon skriver lite om sitt möte med 

konstnären, processen runt uppförandet av verket och lite kort om hur hon själv möter verket, 

A House for Edwin Denby, på sina promenader i parken.4 Där finns även en kortare artikel om 

poeten Edwin Denby som just det verket är döpt efter. Jag använder mig också av en bok 

producerad i samband med en utställning av Kylberg som presenterar konstnären och de verk 

som ingick i utställningen, och som även tar upp något om hur Kylberg påverkade sin samtid.5 

För information om Elin Wikströms verk har jag använt mig av två översiktsverk om modern 

svensk konst, Sören Engbloms översiktsverk Svensk Konst – ut ur det tomma rummet6, om 

svensk samtidskonst och Folke Edwards verk Från Modernism till Postmodernism – Svensk 

Konst 1900 – 20007, som tar upp 1900 – talets konst. Engblom tar upp den svenska 

samtidskonsten från mitten av nittiotalet och framåt. Han tar upp de mest framträdande 

konstnärerna, diskuterar de tydligaste trenderna och tar upp ett antal utställningar som anses 

viktiga. Edwards verk är en sammanställning av hela 1900 – talets konst och presenterar de 

mest betydande konstnärerna, riktningarna och utställningarna. Jag använder mig även av 

Catharina Gabrielssons bok Att göra skillnad8 och speciellt ett kapitel där hon tar upp 

offentlig konst och platsens betydelse. Detta diskuterar jag i samband med min analys av 

Wikström och nämner det även i relation till Wilsons verk.  

Verket A House for Edwin Denby har jag studerat på plats i Wanåsparken, medan jag 

enbart haft tryckta och digitala förlagor till hjälp när jag studerat Carl Kylbergs Uppbrottet 

och Wikströms verk, men det är också så som jag mött dem från första början så att se dem i 

verkligheten har inte känts relevant för min undersökning. Wikströms verk finns dessutom 

inte bevarat annat än på foto. Verken är på detta vis min primärkälla medan övrig litteratur om 

dem och konstnärerna är sekundärkällor. Det är verken som jag baserar det mesta av mina 

undersökningar på medan litteraturen är ett hjälpmedel för en kringförståelse. Jag 

                                                 
4 Konsten på Wanås. 2001: Marika Wachtmeister, m.fl. 
5 Carl Kylberg. 1992: Bo Borg m.fl. 
6 Sören Engblom. 2000: Svensk Konst – ut ur det tomma rummet.  
7 Folke Edwards. 2000. Från Modernism till Postmodernism – Svensk konst 1900 – 2000. 
8 Catharina Gabrielsson. 2006: Att göra skillnad – Det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och 
politiska förändringar. Kapitel 3, Flykt försök och installationer. 
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exemplifierar teorier med och gör konstnärliga jämförelser mellan nämnda tre verk samt 

andra historiska och nutida verk för att tydliggöra mina argument och slutsatser.  

Efter fallstudierna kommer en kort slutdiskussion där jag tar upp lite om hur jag 

upplevt arbetet med uppsatsen och andra tankar kring ämnet. 

Allra sist i uppsatsen har jag även lagt till en bildförteckning. Jag presenterar där lite 

information om verken jag har nämnt i min text och listar även böcker och webplatser där 

man kan hitta bra reproduktioner av verken. 
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Teoretisk fördjupning 
Jag kommer i det här kapitlet ta upp de teorier som jag grundar min analys av verken i min 

fallstudie på. Jag kommer att ta upp två teorier: om perceptionsteori och konstpedagogik. 

Dessa presenteras av Sven Sandström i Se och Uppleva respektive Anna Lena Lindberg i 

Konstpedagogikens dilemma – historiska rötter och moderna strategier. Jag använder mig 

också av en text skriven av Bourdieu och Darbel från antologin Art in Modern Culture – an 

Anthology of Critical Texts av Francis Frascina och Jonathan Harris.9 Detta gör jag för att 

presentera och reda ut vissa begrepp och tankar jag kommer att använda mig av i analysen.  

 

Perceptionsteori enligt konstvetenskapen 
Upplevelsen är ett sammansatt begrepp. Många jämställer det med varseblivning, men 

varseblivning, eller perception som man även kan kalla det, innefattar endast den process, från 

synintryck till det ögonblick sinnet bildar sig en uppfattning om det sedda, som hjärnan 

genomgår. Upplevelsen, däremot, innefattar även känslor. Sven Sandström beskriver det med 

följande ord; ”Upplevelse är inte redovisning, utan liv.”10 Detta citat tycker jag definierar 

begreppet på ett mycket bra sätt. Perceptionen är en, i huvudsak, fysisk process som sakligt 

behandlar information vi får genom synintryck och som sker mer eller mindre omedvetet och 

per automatik. Upplevelsen handlar istället om hur man reagerar på den insamlade och 

framställda informationen. Om reaktionen sedan utmynnar i ett känslomässigt gensvar och 

kanske även sätter igång andra inre kopplingar och tankar handlar det om en upplevelse.  

 Varseblivningen resulterar inte alltid i en upplevelse automatiskt. Varseblivningen 

resulterar kanske i en handling, men det gör den inte till en upplevelse. Det måste, enligt John 

Dewey, vara en unik händelse eller åtminstone en händelse som bär med sig något utöver det 

rutinmässigt vardagliga. “…it was experienced…standing out because marked out from what 

went on before and what came after.”11 Det vill säga man måste, som jag nämnt tidigare, ha 

ett starkare känslomässig gensvar på händelser för att det ska bli en upplevelse. Upplevelsen 

måste på ett avgörande sätt urskilja sig från det vanliga.   

  Varseblivningen är en central del av upplevelsen och synen är det sinne som 

upplevelsen lutar sig mest mot. De andra sinnena har en stor roll i upplevelsen, men synen är 

ändå det som är grunden. Det är genom synen som vi starkast får en uppfattning om 
                                                 
9 Bourdieu, Pierre, Darbel, Alain. 1969:  The Love of Art. I: Frascina, Francis, Harris, Jonathan (utg.) Art in 
Modern Culture – an Anthology of Critical Texts. London: Phaidon Press.
10Sandström. Sid. 7.    
11 John Dewey. 1980, Art as Experience. Sid.36. 
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omvärlden. Genom den mottar vi dagligen väldigt mycket intryck, men det är många som inte 

registreras alls. Man sållar hela tiden bort saker som inte uppfattas som relevanta, man talar 

om att det sker en reduktion.  

 Reduktion innebär att hjärnan sållar bort allt onödigt bland intrycken och bara renodlar 

vissa av dem. Sandström tar som exempel upp hur modern forskning använder sig av 

förenkling genom att utgå från specifika frågor som avgränsar forskningsområdet och väljer 

ut en del som ska undersökas. Metoden gör att verklighetsuppfattningen inte blir lika full som 

tidigare, men är en nödvändighet för att kunna handskas med allt fler intryck. Denna metod 

tillämpar även vi i vårt dagliga liv då intrycken från omgivande samhälle har ökat i och med 

teknikens, och med den, medias framsteg. Hela tiden översköljs vi med bilder och information 

som gör att vi måste reducera intrycken. Dagens människa har därför samma inställning till 

omgivningen som forskaren, hon utvecklar egna ”strategier eller mönster”, som Sandström 

uttrycker det, för att strukturera upp intrycken.12 Utvecklingen har på detta vis en påverkan på 

oss, men även ofullständiga varseblivningar kan leda till en fullgod upplevelse.  

 Upplevelsen skiljer sig även markant från individ till individ. Varje människa är byggd 

på ungefär samma vis och borde därför se saker på samma sätt. Detta är inte fallet utan 

exempelvis färger uppfattas inte på exakt samma sätt mellan olika kulturer eller ens mellan 

olika människor i samma kultur, detta på grund av biologiska skillnader, men även 

psykologiska.  

Synintryck och dess innebörder fastställs vidare i vår barndom och influeras även av 

miljö. Detta gör att ingen har exakt samma förknippningsmönster som någon annan i och med 

att varje människas uppväxt och uppfostran är unik, även om man växer upp i samma 

familjekonstellation och miljö. Dessa tidiga betingelser ligger sedan som en grund som man 

senare i livet kommer tillbaka till och återkallar när man stöter på nya upplevelser.  

Företeelser återkallar alltså tidigare minnen, inte bara synintryck utan även andra 

sinnesförnimmelser så som lukt, vilka påverkar den nya upplevelsens karaktär. Synintrycken 

under den här tiden leder även till symbolbildning. Ser man, eller interagerar med ett föremål 

flera gånger, vilket leder till att föremålet får en specifik innebörd och innehåll, bildas en 

symbol för föremålet vilken står för detta innehåll. Ser man hädanefter föremålet eller 

symbolen, frisläpps det innehåll som det först förknippades med.13  

Intrycken sänds från omvärlden till betraktaren med information som ska tolkas. 

Synintrycken blir, som Sandström nämner, budskap. Budskapet är uppbyggt på ett speciellt 

                                                 
12 Sandström. Sid. 26. 
13 Ibid. Sid. 69 ff. 
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sätt i bilden och studiet av detta kallas bildsemiotik14. Jag kommer i följande avsnitt att 

förklara några nyckelbegrepp som används inom bildsemiotiken och som jag även använder 

mig av i mina analyser av verken i fallstudierna då de har stor relevans för förståelsen av dem. 

Begreppen ger ytterligare några av de nycklar som jag tidigare nämnt som hjälper betraktaren 

att ta del av upplevelsen.  

Budskapen i synintrycken är beroende av kunskap för att man ska kunna utläsa dem, 

och olika mycket kunskap om ett område ger olika mängder information kring synintrycket. 

Som exempel på detta kan man se hur man inom konstundervisningen får ta del av bildanalys 

för att på detta vis kunna bryta ner kompositionen och förstå den på ett djupare plan. Man har 

en kunskap om färgkomposition, perspektiv, stil. Även kunskapen om ismer och specifika 

konstnärer spelar in i informationssystemet så att man tillslut kan placera bilden i en period, 

säga vilken konstnären är och lite av hans bakgrund.  Detta benämner Sandström som kod, 

d.v.s. det informationssystem som kan användas för tolkningen av synintryck eller liknande. 

 Vidare nämner han tecken, ”i semiotiken är symbolen ett ‘tecken’. ‘Tecken’ beskriver 

ingenting utom en funktion; allting som kan hänvisa till en innebörd är tecken.”15 Det 

tydligaste exemplet på detta är bokstäver. Bokstäverna är tecken som har en viss innebörd 

tillskriven sig och som fungerar i ett specifikt system, d.v.s. skriftspråket. På detta vis är 

skriftspråket och bilden sammanlänkade då de båda är delar av ett informationssystem. Bilden 

kan dock vara mer direkt än skriften. Sandström skriver följande;  

 

På samma sätt som den språkliga satsen förenar orden i en viss ordning som i sin tur ger en 

viss mening, förenar synbilden delarna i en ordning där de tilldelar varandra betydelser genom 

närhet och avstånd … över- och underordning etc. Men medan den språkliga satsen hela tiden 

förutsätter språkets konventioner och dessutom inte låter sig överblickas i sina delar på en och 

samma gång, föreligger hela bilden som fysisk verklighet samtidigt för betraktaren.16

 

 Bilden tar på detta sätt en genväg vid tillägnandet av informationen. Istället för att 

behöva avkoda en stor mängd tecken som följer ett visst system, behöver man i bilden enbart 

avläsa en helhet. Helheten består naturligtvis av olika delar, men avkodaren, d.v.s. betraktaren 

kan ändå se den övergripande meningen tydligare i bilden än i skriften.  

 Tecken kan även vara en verkan. Med detta menas till exempel att svettningar är 

tecken på att man är varm av feber eller arbete. Dessa tecken är ofta utpekande och benämns 
                                                 
14 Sandström. Sid. 196. 
15 Ibid. Sid. 198. 
16 Ibid. Sid. 201. 
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som index. Index är ett tecken som lyfter fram något och som gör att man uppmärksammar 

något speciellt element i en bild eller liknande.  

Tecken eller symbolerna i en målning, skulptur eller skylt bär alltså på budskap och 

innehåller viss information som kan tolkas. Tecken har på detta sätt en viss betydelse. Tecknet 

kan ha olika betydelser, men ofta finns det en betydelse som är starkare och mer allmänt 

vedertagen för just det tecknet. Ett exempel på detta är skylten ”här går man”. Denna skylt har 

betydelsen ”övergångsställe” för de flesta, i alla fall för dem som bor i Sverige. Tecknet har, 

enligt Sandström, denotationen ”övergångsställe” d.v.s. huvudbetydelsen för tecknet är 

övergångsställe. Det finns även underbetydelser för tecken, så kallade konnotationer. Ett 

exempel på detta är hur en bild av en hund denoterar djuret hund, men har en beledsagande 

betydelse som trofasthet eller sällskap.17

Det är svårt att tolka bilder utifrån konstnärens perspektiv då man inte utgår från exakt 

samma erfarenhetshistorik. För att kunna sätta sig in i någons situation underlättar det om man 

kan relatera till denna person genom att man delar vissa erfarenheter och upplevelser. Att tyda 

ett verk kan med andra ord underlättas eller överhuvudtaget existera genom att man delar 

liknande erfarenheter och upplevelser av olika nyckelhändelser eller begrepp. Med andra ord, 

man tillhör samma samhällsgruppering eller, i ett vidare sammanhang, samma kultur.  

Dessa erfarenheter man delar är större, övergripande erfarenheter, som till exempel 

etablerade seder, gemensamt överenskomna normer och grunder för en samhällsbyggnad och 

så vidare. Det kan även inbegripa större omvälvande skeenden så som förintelsen eller 

liknande. Det finns på detta viset olika symboler och tecken, även kallade koder, som, 

beroende på i vilket system, eller fält för att använda Bourdieus begrepp, man befinner sig i 

kan hjälpa personen att avläsa olika situationer och företeelser på ett korrekt sätt.18 En person 

från en annan kultur misstolkar kanske samma signaler vilket ger ett ”felaktigt” beteende. 

Detta leder kanske i sin tur till att människor födda i den främmande kulturen 

uppmärksammar personen på ett negativt sätt.  

Sandström nämner även betydelsesystem, vilket är en del av det större kulturella 

systemet och det finns ett otal olika betydelsesystem. Exempel på betydelsesystem, som 

Sandström tar upp, är bland annat det svenska språket eller berggrunden för geologen.19 

Betydelsesystemen är innebörder av olika företeelser eller symboler exempelvis, olika skyltar 

i trafiken eller ute i samhället. Det kan också vara, som Sandström tar upp, olika förklaringar 

                                                 
17 Sandström. Sid.212 ff. 
18 Ibid. Sid. 273 ff. 
19 Ibid. Sid. 85 ff.  
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till hur flyttblock uppkommit d.v.s., att de genom tiderna har setts som något jättar kastat 

omkring och som nu mer ses som ett fenomen i samband med inlandsisens förflyttningar.  

I ett kulturellt system finns det många olika betydelsesystem och i och med att 

betydelsesystem, enligt Sandström, har grund i olika värderingar kan det leda till att det blir 

konflikter mellan olika betydelsesystem inom det kulturella systemet. Ett exempel på detta är 

just det jag tagit upp om hur man tycker olika om konst, exempelvis abstrakt konst eller om 

man tycker att Duchamps readymades20 är konst eller bara en flasktork21 eller pissoar22. I 

Duchamps fall handlar det, enkelt uttryckt, om att ta ut föremålet från ett betydelsesystem för 

att placera det i ett nytt, det vill säga konstföremålets. Detta tycker många, är svårt att förstå 

varför det ses som konst.  

För att man ska kunna relatera till någon annans vision behöver man alltså ha någon 

slags gemensam referensram. John Dewey talar om följande, 

 

For to perceive, a beholder must create his own experience. And his creation must 

include relations comparable to those which the original producer underwent… But with 

perceiver, as with the artist, there must be an ordering of the elements of the whole that is in 

form, although not in the details, the same as the process of organization the creator of the 

work consciously experienced.23

 

Dewey menar alltså att betraktaren måste genomgå ungefär samma process som 

konstnären när han skapade sitt konstverk för att uppleva det på ett tillfredställande sätt. Det 

behöver inte gå ner på detaljnivå, men i stora drag måste man kunna sätta sig in i verkets 

tillkomst och grundläggande tanke.  

Jag tycker det är en väldigt intressant tanke och en tanke som, om man verkligen 

lyckas, kan ge en mycket djup upplevelse. Den relaterar även till det som titeln på uppsatsen 

handlar om. Att det finns, som citatet24 nämner, vibrationer som plockas upp av betraktaren 

genom konsten och att dessa vibrationer är konstnärens vision.  Betraktaren har sedan i sin tur 

upplevt dessa vibrationer och så har han eller hon skapat något ytterligare av dem. Konstnären 

                                                 
20 Ready – made. Begrepp präglat av Marcel Duchamp för ett bruksföremål som rycks ur sitt vanliga 
sammanhang och behandlas som ett konstverk… Lucie Smith. 
21 Marcel Duchamp Bottle Dryer (1914) 
http://www.nga.gov.au/international/catalogue/Detail.cfm?IRN=44875&ViewID=2&GalID=1 2008-01-14, 
19:13 Se Bildförteckning för mer information. 
22 Marcel Duchamp Fountain 1917. http://www.beatmuseum.org/duchamp/fountain.html 2008-01-14 18:58. Se 
bildförteckning för mer information.  
23 Dewey. Sid. 54. 
24 ” uttrycket i färg, form eller ord af en människas allra innersta personlighet, af hennes tankars finaste 
vibrationer” Lindberg. Sid. 181. 
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kanaliserar sin egen upplevelse till att utmynna i ett konstverk med en egen betydelse som hos 

betraktaren kanske får en ytterligare betydelse. På detta sätt får konstupplevelsen många plan 

och utvecklas hela tiden i ett samspel mellan konstnär, konstverk och betraktare. Detta är 

något som Richard Shiff talar om i sin text Defining Impressionism and the Impression25. Han 

diskuterar här impressionisternas konst i samband med att han försöker klargöra begreppen 

impressionism och intryck. Han skriver följande;  

 

Poetry is not nature, but the feeling that nature inspires in the artist. It is nature reflected 

in the human mind. The impression, then can be both a phenomenon of nature and of the 

artist’s own beeing…the impression took place in the spectator – artist…26

 

Shiff menar här att synintrycket skapas av människan i dennes intellekt genom att 

inspireras av naturen. Naturen blir på detta vis en blandning av personens egna föreställningar 

av den och de faktiska synintrycken. Intrycket konstnären sedan har av naturen och som han 

eller hon målar möter betraktaren och betraktaren ser då effekten av konstnärens subjektiva 

intryck. Här ser vi ännu en gång exempel på hur konstnär, konstverk och betraktare 

interagerar.  

Ovanstående resonemang om upplevelsen och mötet mellan konstnär och betraktare 

går in på de teorier som Anna Lena Lindberg tar upp, och som jag kommer att presentera i 

nästa avsnitt, och är ett exempel på hur upplevelsen inte är en enbart fysisk process utan något 

som spänner över många områden och som påverkar hela vår individ.  

 

Konstpedagogik 
Konstpedagogiken uppkom först som ett svar på den klyfta man börjat uppfatta mellan 

publiken och konstnären och dess syfte är, ”…att utveckla förmågan att se, uppleva och förstå 

konstverken”27. Den svenska konstpedagogiken utvecklades genom influenser från den 

brittiska och den tyska konstpedagogiken. Anna Lena Lindberg tar upp, bland andra, tänkare 

så som John Ruskin och Alfred Lichtwark från den engelska - och tyska skolan och bland 

andra Ellen Key när hon talar om hur den svenska konstpedagogiken utvecklats, i sin bok 

Konstpedagogikens dilemma. Vidare tar hon även upp hur kulturinstitutionerna bildats och 

                                                 
25 Richard Shiff, 1984. Defining Impressionism and the Impression, I Francis Frascina, Jonathan Harris, Art in 
modern culture- an anthology of texts. 2006.Sid. 181.  
26 Ibid. Sid. 185.  
27 Lindberg. Sid. 23. 
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utvecklats och hur deras utgångspunkter för kulturförmedlandet har ändrats över årens lopp, 

men detta är något jag inte kommer att gå direkt in på.  

Lindberg talar om två olika förhållningssätt inom konstpedagogiken, den karismatiska 

hållningen och den uppfostrande hålningen. Den karismatiska hållningen, förklarar hon, 

innebär att man anser att konstupplevelsen är något som är förknippat med en känsla som 

varje människa har. Man anser alltså att det är något medfött att kunna uppskatta och tolka 

konst. Den fostrande hållningen, i sin tur, innebär att man istället anser att konsten är något 

som man måste lära sig att uppskatta och förstå. Det är inget som kommer naturligt utan folk 

måste fostras i konsten för att kunna lära sig rätt förhållningssätt till den.28 Lindberg 

presenterar sedan en rad olika tänkare och hur de verkat inom konstpedagogiken vid olika 

institutioner.  

John Ruskin var verksam i England under mitten och slutet av 1800-talet och var 

mycket intresserad av museipedagogik. Han ansåg att kunskap var viktigt, men att den skulle 

vara frivillig. De som hade intresse av att tillägna sig kunskapen skulle få den, men det skulle 

ske på individens villkor, behov och förutsättningar. Med detta menas att han ansåg att ren 

indoktrinering där man nöter in kunskapen inte var något att ha.  

I museisamlingarna menade han att det var lika viktigt att presentera konsten på ett bra 

sätt, som vilken konst man presenterade. Han ansåg att verken gärna fick ha en liten 

förklarande och upplysande text som betraktaren kunde läsa om han eller hon ville det. Att en 

guide eller annan personal står och föreläser om konsten verkar ha varit något som han inte 

tyckte gav något till betraktaren, utan kanske i större utsträckning låste tolkningen och därmed 

också upplevelsen av verket. Hela hans tankesätt kretsade på detta sätt kring det individuella 

lärandet och att man inte skulle tvinga på betraktaren eller eleven någon kunskap. Ruskin lade 

alltså mycket tro till kunskapen förutsatt att man fick en individanpassad kunskap. Genom att 

informationen om konstverken inte påtvingades besökaren kunde personen som ville ha den 

professionella åsikten tillgodogöra sig den medan besökaren som ville tolka dem på egen 

hand kunde göra det.29

Alfred Lichtwark var verksam i Tyskland i mitten av 1800 till början av 1900 – talet. 

Han ansåg att känsla var källan till kunskap, men även att man måste utbilda folket inom 

konsten, detta för att stärka den konstnärliga utvecklingen i Tyskland. Han hade även den 

romantiska synen på konstnären som geni och någon som inte fick kritiseras. Ett verk av en 

mästare var ett mästerverk och inget som skulle diskuteras. Han ansåg på detta sätt att folkets 

                                                 
28 Lindberg. Sid.16. 
29 Ruskin behandlas i Lindberg sid. 78 ff. 
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konstbildning skulle vara i linje med vad konstnärerna och de etablerade experterna inom 

området ansåg vara en bra konstsyn. Detta ger en väldigt kontrollerad, uppfostrande, 

pedagogik som inte lämnar så mycket utrymme till egna reflexioner utan man har en redan 

etablerad norm att rätta sig efter annars anses man vara okunnig.30  

Ellen Key, verksam under mitten av 1800 – talet till början av 1900 – talet, var 

engagerad i konstpedagogiken i Sverige. Hon gav ut ett antal böcker, bland annat om 

skönhetsbegreppet och konstpedagogiska läseböcker för barn. Hennes tankar var influerade av 

både den engelska och den tyska konstpedagogiken genom exempelvis Ruskin. Hon ansåg 

precis som honom, och andra med honom, att det sköna även hade en viktig plats i hemmet 

för att skapa en harmonisk miljö som skapade en upplyst människa. Med ”det sköna” menas, i 

det här fallet, det funktionella. En stol med rik utsmyckning utan funktion hade inte samma 

skönhet som en enklare, men mer praktisk och rustik stol.  

Key ansåg även att förståelsen för vad som är skönt är något som finns inneboende hos 

människan, men även något man måste få genom uppfostran. Det medfödda är bara en bra 

grund att stå på för att tillägna sig en djupare kunskap. I hennes konstuppfostran av folket 

innefattas även de mindre bemedlade, d.v.s. arbetarklassen, som i både den tyska och 

engelska grenen inte berörs. Key ansåg att arbetarklassen är mer ödmjuk i sitt förhållande till 

konsten jämfört med de högre klasserna som anser sig kunna bedöma konst genom den 

inneboende känslan, något som Key kritiserade. Key ansåg, precis som Ruskin att konst på 

museer skulle ha en liten, förklarande skylt, men det skulle även finnas kunnig personal som 

kunde svara på frågor. Hon ansåg också att visningar av konst skulle ske sparsamt och i 

sådana fall vara anpassade till besökarnas kunskap.  Hon hade alltså i stort en karismatisk syn 

på upplevelsen av ”finkonsten”. Besökarna ska omges av konsten och den ska förmedla sig 

själv till betraktaren genom att hela tiden var i dennes närhet.31

Pierre Bourdieu och Alain Darbel beskriver i sin text The Love of Art32 sitt 

förhållningssätt till konsten och till det sätt man tar den till sig. Bourdieu och Darbel menar att 

det inte finns någon medfödd förmåga att tolka konst. De menar att det som ansetts vara en 

medfödd själslig förfining som högre samhällsklasser ansetts äga, enbart är ett resultat av just 

en förfördelad uppfostran och utbildning. De skriver följande;  

 

                                                 
30 Lichtwark behandlas i Lindberg sid. 122 ff. 
31 Key behandlas i Lindberg sid. 187 ff. 
32 Bourdieu, Darbel. Sid. 174.  
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The myth of an innate taste which owes nothing to the constraints of apprenticeship or 

to chance influences since it has been bestowed in its entirety since birth, is just one of the 

expressions of the recurrent illusion of a cultivated nature predating any education… 33

 

Exempelvis barn till borgarklassen har rört sig i ett specifikt fält av samhället med 

goda kontakter med andra i samma fält eller fält kopplade till deras och har fått en avskärmad 

position på toppen av samhället. De har, som Bourdieu och Darbel nämner, följt med sina 

föräldrar på olika museum och lärt sig från barnsben om de olika föremålen på museerna och 

även hur man beter sig i rummet. Detta beteende och livsstil med alla dess möjligheter har 

genom att det så tidigt introducerats blivit befäst så starkt att det tillslut verkat naturligt och 

medfött. 

Sandström nämner även utbildning kontra känsla i konstupplevelsen. Han tar upp det i 

samband med att han diskuterar betydelsesystem, men den grundläggande tanken kan 

appliceras på Lindbergs tanke om den karismatiska hållningen. Han beskriver en händelse i 

samband med en konstutställning av ett mycket abstrakt verk av konstnären James McNeill 

Whistler kallat Nocturne i svart och guld (1874)34 som väckte missnöje hos publiken, som vid 

tiden bestod av borgerligheten. Så som jag tolkar Sandström, genom Lindberg, kan man säga 

att hans exempel exemplifierar det brott mellan den karismatiska inställningen till konst som 

dittills rått men som utmanades i och med den moderna konsten inträde i konstvärlden. Den 

moderna konsten handlade mer om färgens och formens uttryck än om att det skulle vara 

föreställande. Tidens publik hade uppfattningen att om man inte förstod konsten så är det 

antingen dålig konst eller så har man inte den kapacitet som krävs att förstå den. Genom att 

erkända konstnärer utförde verk som i annat fall ansetts vara dålig konst, det vill säga inte var 

föreställande, vände upp och ner på hela situationen. Det hela resulterade alltså i att 

konstpubliken såg tavlan som en ren förolämpning av deras själsliga förfining och, i och med 

att de just ansåg sig ha en naturligt betingad känsla för konsten, var det även en personlig 

förolämpning. 35 Den moderna konsten krävde ofta att betraktaren hade en bakgrundskunskap 

om verken eller konstnärens tidigare arbete för att han eller hon skulle kunna tolka det. 

Konsten i dag kräver ofta fortfarande att man har en viss förkunskap för att man ska 

kunna avkoda dem, i följande avsnitt kommer jag att ta upp tre moderna verk som jag 

kommer att försöka uttolka.  

                                                 
33 Bourdieu, Darbel. Sid. 177 
34 Sandström sid. 94. Se även bildförteckningen för mer information om verket. 
35 Ibid. Sid. 93 ff.  
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Fallstudier 
I detta kapitel kommer jag att presentera de verk som jag har valt att analysera. Verken är A 

house for Edwin Denby, (2000), av Robert Wilson, Uppbrottet, (1935) av Carl Kylberg och 

Elin Wikströms verk, Hur skulle det gå om alla gjorde så?, (1993). Jag gör en kort 

beskrivning av verken utifrån mina egna erfarenheter av dem och presenterar även konstnären 

lite kort. Jag kommer också att göra en analys av verken genom att använda mig av det jag 

tagit upp i föregående kapitel, d.v.s. den teoretiska fördjupningen.  

 

 

Wanås – Robert Wilson: A House for Edwin Denby, (2000). 
Verket A House for Edwin Denby ligger på en liten höjd i skogen i anslutning till dammen i 

Wanåsparken. När man kommer inifrån skogen ser man dess ljusa blågråa färg lysa mellan 

träden och man hör en svag melodislinga eka mellan bokstammarna. Huset är smalt och har 

högt i tak inuti. Det har höga smala fönster på långsidorna och tillika hög och smal dörr 

placerad på kortsidan. Dörren har inget handtag vilket gör att man därför inte kan komma in i 

huset. Byggnaden är av trä, är målad i en blågrå färg och har ett rött, mossbeklätt tegeltak. I 

de omgivande träden sitter kamouflerade högtalare uppsatta som spelar upp en ljudslinga. 

Ljudslingan består av flera olika ljud och det som möter betraktaren först är en musikslinga 

som för tankarna till orgelmusikens hesa toner. Man hör även kutter från duvor och flaxet av 

fåglarnas vingar. En ganska mörk mansröst hörs tala på engelska. Det han säger är 

osammanhängande och saknar mening. I den bok om Wanåsparken Marika Wachtmeister 

sammanställt finns följande utdrag. 

 

Väck mig, väck mig! Jag har beställt biljetter för att flyga över sydpolen i kväll. 36

 

Liksom utsidan av huset är insidan enkel och saknar utsmyckningar. Det enda som finns inuti 

är en stol och ett bord där en bok ligger uppslagen. I taket hänger en rad med nakna 

glödlampor i sina sladdar.  

Jag vet inte när jag såg huset första gången, men mitt första intryck av det var att det 

var ett kapell eller någon slags kyrkobyggnad. Mina tankar gick till det sakrala och religiösa. 

Dessa intryck förstärktes av byggandens arkitektur. Huset bar, så att säga, många tecken för 

                                                 
36 Konsten på Wanås. Sid. 176. 
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det religiösa. Smalheten och formen på huset för tankarna till ett långhus i kyrkan och de höga 

smala fönstren för tankarna till det gotiska som är starkt förknippat med kyrklig arkitektur. 

Den påminde också mycket om de kyrkobyggnaderna i trä jag förknippar med den 

amerikanska södern. Bordet med den uppslagna boken inuti huset för tankarna till podiet där 

prästen står och talar till sin församling och boken kan tänkas vara bibeln.  

Även det spartanskt inredda rummet med dess enkla stol och bord och de nakna 

lamporna i taket är något, jag skulle vilja säga, relaterar till förnekelsen av materiella ägodelar 

och ödmjukhet, något som är en av de grundläggande tankarna i många av religionerna.  

Mansrösten som mumlar monotont från högtalarna påminner om mässande och i och 

med att det han talar om är mycket fragmentariskt och saknar sammanhängande mening 

kanske just det mässande tonfallet tar över betydelsen. Rösten blir lättare ett bakgrundsljud 

som förstärker det spirituella, än en egen mening. Alla dessa olika tecken och symboler gjorde 

att jag, genom deras betydelsesystem, placerade in verket i en religiös kontext.   

Jag funderade även över konstnärens placering av verket när jag först såg det. Om man 

ska fortsätta på linjen med andlighet och religiositet tänkte jag på hur människor alltid haft en 

vördnad för skogen. Skogen har genom tiderna spelat en stor roll för människor, både som 

inkomstkälla och som ett slags mystiskt väsen.  

Folksagorna är fyllda av skildringar av mystiska trollskogar där både hemska och 

magiska saker kan hända. Skogen har ofta varit ett mycket levande väsen i folks medvetande 

och även i nutid äger skogen en dragningskraft då alltfler väljer att stressa ner genom att ge 

sig ut på skogspromenader eller sätta sig ner och lyssna på ljuden från träden. Folks 

förhållande till naturen i stort, tror jag, kan liknas vid förhållandet till religionen. Att vistas i 

naturen innehåller element av meditation och sökandet efter ro. Skogen liknas ibland vid 

kyrkosalar med sina trädpelare som sträcker sig upp mot ett lövtak där solstrålar strilar 

igenom och skapar ett mjukt skimrande ljus. Jag tror även att denna fascination och 

fokusering på naturen har att göra med den miljöförstöring som vi utsätter den för och som på 

senare tid blivit mycket uppmärksammad.  

Detta var min tolkning av verket när jag först såg det. Jag kom sedan tillbaka till 

installationen när en guidad tur samtidigt befann sig där. Guiden talade då om för gruppen att 

Edwin Denby, mannen i titeln på verket, var en man som tagit livet av sig och som konstnären 

hade en personlig koppling till. Det hade alltså inte så mycket att göra med religion som jag 

först fått intryck av. Verket har en koppling med det andliga på ett plan, genom att det kan ses 

som ett minnesmonument över Denby, men inte lika starkt kopplat till det kyrkliga som min 

första tolkning av verket. Samtidigt fanns, som jag nämnt i min beskrivning av verket ovan, 
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många av de symboler som man förknippar med religion med i installationen t.ex. 

arkitekturen och interiören. Genom dessa symbolers betydelse avkodas verket på ett speciellt 

sätt. Jag har alltså använt mig av ett visst betydelsesystem för att tolka verket och på så sätt 

fått fram betydelsen att verket är på något sätt religiöst. När jag var liten var jag med i kyrkans 

barntimmar och gick även i söndagsskola, vilket har gjort att jag har en viss kunskap om 

bibelberättelserna och som i sin tur gör att jag förknippar visst innehåll med vissa symboler, 

så kallad symbolbindning som jag nämnt i den teoretiska fördjupningen. 

Jag kanske inte hade placerat in verket lika starkt i ett religiöst sammanhang om jag 

hade uppmärksammat titeln på verket. Som det var nu såg jag verket utan att veta dess titel 

första gången, då jag inte såg namnskylten och inte hade titelförteckningen med mig. A house 

for Edwin Denby anger inget som kan få en att direkt koppla det till något kyrkligt eller 

religiöst. Titeln är istället, anser jag, ganska allmän och inbjuder inte lika lätt till en fördjupad 

dialog som till exempel Elin Wikströms verks titel, som jag diskuterar längre fram i texten. 

Man börjar dock fundera över vem Edwin Denby var och varför han har fått ett hus i 

Wanåsskogarna tillägnat sig. Detta kan ju vara en tanke med verket, att få ut Denbys verk till 

allt fler människor och att det i sig blir en hyllning av honom. Genom Wilsons verk lyfts 

Denbys verk fram och installationen blir ett slags samarbete dem emellan. Det blir till ett 

konstsamarbete över alla gränser, till och med tidens och rummets. Detta känns helt rätt för 

den mystiska, lite andliga atmosfär som omger verket tack vare den lite spöklika rösten och 

musiken som sveper omkring runt huset.  

Robert Wilson är en amerikansk konstnär född 1941 i Texas. Wilson har ett väldigt 

brett verksamhetsfält inom konsten som sträcker sig från installationer, teckningskonst och 

möbeldesign. Han är även verksam inom teater och opera där han har regisserat ett antal 

kritikerrosade uppsättningar, bland annat Madame Butterfly. 37  

Edwin Denby var en amerikansk poet som skrev, bland annat, sonetter. .38 Jag har läst 

några av dem då jag har gjort efterforskningar om honom, och de påminner till sättet mycket 

om den lilla berättelsen som spelas upp i installationen. De är avskalade vilket gör att de får 

en abstrakt känsla samtidigt som de uttrycker och förmedlar en stark känsla och atmosfär. 

Berättelsen i installationen är abstrakt och konstig, men förmedlar en känsla av mystik som, 

anser jag, är viktig i verket och den bygger på det viset upp, som sagt, en speciell atmosfär 

runt installationen.  

                                                 
37Robert Wilson. http://www.robertwilson.com/about/biography.php  2007-11-06, 22:02 
38Edwin Denby.  http://www.nyss.org/rudy/MaineSonnets.html  2007-11-23, 15:13.  
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Första gången jag såg verket talade man mycket om de katolska prästernas övergrepp 

på barn på bland annat radio, vilket jag kopplade ihop verket med. Detta gjorde att det fick en 

lite tvetydig betydelse. Jag kunde se både det lugna och meditativa i verket samtidigt som jag 

relaterade det till det obehagliga med religionen, inte bara de aktuella övergreppen utan även 

alla de andra övergrepp som förekommit i religionens namn under århundraden. Jag tänker på 

till exempel korstågen och inkvisitionen. Detta att man genom vissa speciella attribut tolkar 

intryck på ett speciellt sätt är ett tydligt exempel på hur yttre omständigheter och personliga 

erfarenheter om omvärlden färgar ens upplevelse av konsten. Man går hela tiden runt med 

intryck inom sig som förvandlas och får utlopp genom andra intryck och upplevelser, även här 

talar man om symbolbindning som jag nämnt tidigare i texten.  

När man går på utställningar och museer och tittar på konst måste man verkligen ge 

verken tid. Detta att stå och fundera framför verket och verkligen se det, anser jag vara viktigt 

om man ska kunna förstå det. Att jag tyckte att rösten, i installationen, lät som ett mässande 

utan att höra att det var en engelsk text som handlade om flygbiljetter till sydpolen, tror jag 

beror på att jag inte tog mig tid att riktigt se verket. Jag bildade snabbt min uppfattning om 

verket och struntade i att verifiera den. Upplevelsen kan, som jag nämnt i föregående kapitel, 

ske utan fullgoda varseblivningar vilka är ett resultat av att man inte har tid att ta till sig alla 

intryck man får.  

I dagens stressiga samhälle där intrycken kommer mot en hela tiden kanske man inte 

längre är van vid att man själv måste anstränga sig för att uppleva. Att ställa sig framför ett 

konstverk och verkligen försöka lista ut dess mening innebär en ansträngning från ens egen 

sida. Bilden är ett mycket bra instrument för kunskap och upplevelse då den ger betraktaren 

möjlighet att snabbt bilda sig en uppfattning om innehållet, som jag nämnt i den teoretiska 

fördjupningen, men liksom när man skummar en text är det lätt att missa viktiga detaljer till 

förståelsen om man är alltför snabb i sin bedömning av innehållet. Detta är vad som hände när 

jag första gången såg verket. Samtidigt skulle jag inte vilja byta bort denna misstolkning jag 

gjorde från början mot att ha uppfattat verket rätt från början. Jag har på detta sätt fått uppleva 

installationen två gånger och lärt mig mycket både om konsten, och min egen upplevelse av 

den. 

I detta fall har guidningen spela en stor roll. Man kan få mycket information och förstå 

verken på ett helt annat sätt än om man enbart själv hade tittat och funderat över verken 

genom en guidning. Guiden är insatt i verket på ett helt annat sätt än vad man själv är som ser 

verket för första gången, och kan erbjuda en snabb ingång till det. Men jag kan även relatera 

till Ruskins synsätt på guidningen som ett hinder. Guidningen kan låsa ens egna tankar och 
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intryck av verken och göra att betraktaren inte litar till sina egna intryck och funderingar kring 

tolkningen av verket. Konstverket har oftast inte en helt ensidig tolkning utan det finns ofta 

utrymme för att läsa in sina egna erfarenheter eller tidigare upplevelser. Därför är det synsätt 

som Lichtwark representerade, alltså det att det fanns en viss fastställd tolkning som man inte 

skulle gå utanför, inte så relevant för den nutida konsten med dess abstraktion och 

performance och som är öppnare för tolkning än den äldre konstens realism var.  

Genom att dagligen konfronteras med en konstant ström med bilder blir man mätt och 

sorterar bort allt utom det allra starkaste, som jag nämnt tidigare. Kanske är det därför de som 

är verksamma inom den samtida konsten blir allt djärvare. Ett exempel på detta är den 

amerikanske konstnären, Terrence Koh som guldpläterat sin egen avföring och ställt ut den i 

guldburar.39 Måste konsten i dag chockera oss för att nå ut? Eller är det kanske så att den 

fortfarande har sin traditionella roll som spegling av det samtida samhället, bara det att det 

samtida samhället spårat ur.  

 

Carl Kylberg - Uppbrottet, (1935) 
Carl Kylberg föddes 1878 och räknas som en av Göteborgskoloristerna. Han inspirerades i sitt 

måleri av bland andra William Turner och Cézanne. Kylberg uppfostrades i ett religiöst hem 

och det religiösa och andliga genomsyrar hans konstnärskap. Det handlade dock om en 

panteistisk religiositet d.v.s. en föreställning att Gud genomsyrar allt levande. Det finns vissa 

motiv, eller teman, som är återkommande i hans verk, så som ljuset, havet och skeppet. Dessa 

motiv symboliserade just det andliga och det mänskliga och mötena dem emellan. Hans stil 

var målerisk och formen mycket uppbruten, något som vid tiden var helt nytt och inte alls i 

linje med naivismen och nya sakligheten, vilka var bland de stilar som dominerade 

konstscenen vid tiden.  

Första gången jag såg en bild av verket Uppbrottet, var i samband med 

undervisningen. Bilden var projicerad på en vit duk i främre delen av en mörklagd sal av en 

projektor. Den var alltså digitaliserad och i och med kontrasten av det mörka rummet blev 

färgerna väldigt intensiva och riktigt glödde. Bildens intensiva och harmonierande färg som 

lyste mot en tilltalade mig verkligen, liksom dess komposition. Mitt första intryck var att 

motivet var en grupp människor som befann sig i ett naturområde, antingen en park eller en 

skog. Figurerna var formerade i två grupper. Detta intryck fick jag på grund av att figurerna 

hade två olika färger på kläderna. Till vänster såg man två figurer klädda i klarrött medan de 

                                                 
39 Arty arkiv våren 2007. http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=64931&a=780398. 2007-11-23 15:50.  
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andra hade gulorangea dräkter. De gulorangea figurerna verkade ha samlats runt ett klart 

lysande, gulvitt färgområde placerat i bildrummets mittersta del lite åt vänster. De två 

figurerna i rött såg även ut att hålla i varsitt långt föremål, vilket fick mig att tänka på spjut av 

något slag. Alla dessa intryck tillsammans ledde mina associationer till passionsberättelsen 

när Jesus fängslas i Getsemane. De röda figurerna var alltså de romerska soldaterna, som 

kommit för att föra bort Jesus och ställa honom inför rätta, och de andra var lärjungarna 

samlade runt Jesus, det lysande fältet.  

Att jag kunde läsa detta av bilden, anser jag, beror på att jag, när jag var liten, som jag 

nämnt tidigare, fått lära mig många av de bibliska berättelserna eftersom jag gått i bland annat 

söndagsskola och en barngrupp som missionskyrkan höll i. På detta sätt medverkade mina 

tidigare erfarenheter och kunskaper till att jag lättare kunde tillägna mig bilden. Genom att jag 

hade dessa förkunskaper fick jag även tillgång till hela motivet och dess innebörd. En 

betraktare utan denna tidigare erfarenhet skulle inte lika lätt kunna avläsa bilden.  

Att bilden har en hög abstraktionsgrad leder kanske även det till att det blir svårare att 

tolka dess fullständiga betydelse. Figurerna har inte några av de karaktäristiska dragen som 

man i vanliga fall känner igen karaktärerna på, som de klassiska gesterna, de långa 

klädedräkterna i de olika färgerna40, och naturligtvis att Jesus avbildas med gloria. Ikonologin 

är på detta sätt otydlig även om man kan säga att den finns där. I detta fall kan man se det 

ljusa partiet som en gloria, men det förutsätter fortfarande att man tolkat motivet som något 

religiöst.  

Index används hela tiden av konstnärer i kompositionen av motivet för att leda 

betraktaren runt i bilden till de viktiga komponenterna och motiven. Just ljuset runt 

huvudmotivet i Uppbrottet, är ett exempel på en indexfunktion, och hur indexfunktionen 

klargörs genom kompositionen. Ljuset drar till sig betraktarens uppmärksamhet och 

betraktaren kan då, om han eller hon använder rätt kodsystem, tolka bilden. Vid en guidning 

skulle man kunna tänka sig att guiden pekat just på detta som en nyckel till tolkningen.  

Uppbrottet är typisk för Kylberg som använde mycket färg i en dovare färgskala, men 

som ändå har en stor intensitet. Han hade en expressionistisk måleriteknik med kraftiga 

penseldrag som ger en stor abstraktionsgrad till verket. I himlen ligger penseldragen ovanpå 

varandra huller om buller, vilket skapar en känsla som påminner lite om Van Goghs 

                                                 
40 Lärjungen Simon Petrus avbildas ofta med en blå och en gul mantel.  
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penselteknik. Kylberg använder sig även av svarta konturer för att modellera figurerna i 

motivet. Detta drag har han gemensamt med syntetism.41  

Uppbrottet från 1935 är ett av Kylbergs mest kända verk, mycket på grund av att den 

var föremål för en uppmärksammad incident rörande upphandlingen av verket år 1937 till 

Nationalmuseum. Upphandlingen blev stoppad av dåvarande ecklesiastikministern Arthur 

Engberg vilket ledde till en het debatt i dagspressen. Vid ett möte mellan Engberg och, bland 

andra, dåvarande avdelningschefen för nationalmuseum, Ragnar Hoppe, sades följande, 

”…varvid Ecklesiastikministern redan vid samtalets början säger om Kylbergs målning 

ungefär: ‘Det där är väl ändå en mycket tvivelaktig sak’. Dr. Hoppe, halvt häftigt, halvt 

allvarligt: ‘Men sätt Dig ner och se på saken, kära bror, innan Du dömer! ’”. Lite senare i 

samtalet säger Engberg följande, ”‘Jag måste gå och bada bastu efteråt för att bli kvitt det 

obehagliga intrycket.’”.42 Av detta kan man få en bild av vilket motstånd Kylbergs konst 

mötte.  

Uppbrottets religiösa tema kan vara svårt att avkoda. Detta beror, som sagt, på att det 

är en abstrakt bild och man måste nästan veta lite om konstnärens bakgrund och 

livsåskådning, eller vara bekant med bibelberättelserna för att se motivet tydligt. Detta beror, 

som jag tidigare talat om, på vilka kulturella system man tillhör. På grund av att jag har tagit 

del av många av de koder som finns den kristna läran kunde jag tyda bilden. I detta fall gällde 

det ett konstverk, men vilka system av koder man tillägnat sig och vilka koder man använder i 

olika situationer kan även leda till att händelser eller begrepp som i en kultur inte 

uppmärksammas eller läggs stor vikt vid i en annan kultur anses som den största 

förolämpningen man kan utsätta en människa för. Jag tänker i det här fallet på konstverket 

Snövit och sanningens vansinne (2004) 43 av konstnärerna Dror Feilers och Gunilla Sköld 

Feilers, som visades på Historiska museet i Stockholm.  

Installationen består av en pool av rödfärgat vatten som ska symbolisera blod där en 

liten vit båt seglar. Båtens segel är en bild på en kvinnlig självmordsbombare som sprängde 

sig själv och 21 israeler till döds i staden Haifa. Installationen blev vandaliserad av den 

Israeliska ambassadören då han tog det som en personlig förolämpning och en förolämpning 

                                                 
 41 Syntetism –Beteckning för Paul Gaugains, Émile Bernards och Pont- Aven- skolans måleri under 1880 och 
90- talen. Bernard talade om att ” vi måste förenkla för att kunna uppenbara” Konstnärerna skulle skapa en 
syntes av sina intryck och ” måla efter minnet” snarare än direkt framför motivet och de skulle skapa en syntes 
av sina inre och yttre upplevelser. De arbetade med stora rena färgytor som omgavs av svarta konturer… 
Edward, Lucie- Smith 1984. Konstterms Lexikonet – Måleri – Skulptur – Arkitektur – Fotografi – Grafik – 
Konsthantverk.  
42 Carl Kylberg. Sid. 13. 
43DN.se: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=224485, 2008-01-03, 16:50. 
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mot hela det judiska folket att, enligt honom, på detta vis glorifiera självmordsbombare.44 Det 

lustiga, om man kan säga så, är att konstnären, Dror Feilers är jude själv vilket gör det svårt 

att se att han skulle uppmuntra terrorattacker på det folk han själv tillhör. Här måste man anta 

att den israeliske ambassadören inte har haft riktigt klart för sig vad verket egentligen handlar 

om. Johan Lundh som skrivit en artikel om utställningen och i synnerhet attentatet mot Snövit 

skriver i sin artikel följande,  

 

Min förståelse av verket är därmed en annan än till exempel en judes eller en arabs. 

Men detta får aldrig betyda att jag inte får uttala mig om verket efter att ha tagit del av det i sin 

helhet. Ingen kan förstå allt, alla kan förstå något och ingen tolkning har företräde framför 

andra. Det är därför som vandalisering av konst, bränning av böcker eller förstörande av 

musikers noter och instrument etc. är alltid är [sic!] förkastligt och ett tydligt tecken på att 

någonting inte står rätt till. Genom att förstöra en människas mödosamt skapade uttryck begår 

man inte bara ett brott mot upphovsmannen utan mot alla människors rätt att uttrycka sig och 

därmed också mot sig själv. Utan konst, litteratur, musik, teater, dans, osv. vore livet oändligt 

torftigt - för att inte säga outhärdligt - och yttrandefrihet och demokrati skulle inte kunna 

existera.45

 

Lundh tar här upp just hur människor från olika kulturer kan ha sina olika tolkningar, 

men att de kan förenas i konsten. Även om man har olika tolkningar finns det något som 

förenar i upplevelsen av konsten. Självklart kan konsten även föda den sortens reaktioner som 

just Snövit gjorde. Man kan även anta att, på grund av de kulturella skillnaderna kanske alla 

inte förstår detta utan ser det enbart som något slags utspel för att skapa rubriker. Lundh talar 

även om vikten av att ha ett öppet sinne när man möter den här sortens konst som kan anses 

provocerande och som har ett starkt budskap och det tycker jag är av vikt för att just kunna 

motverka den sorts reaktioner som ambassadören fick och öka förståelsen för alla kulturer.  

Man kan även relatera detta till den mer aktuella debatten om Mohammed-bilderna 

som publicerats i dagspressen i, bland annat, Danmark och Sverige och då självklart också 

den svenske konstnären Lars Vilks teckningar av Mohammed som rondellhund.46 Personer 

som inte är muslimer eller lever i den muslimska kulturen har inte en lika stor förståelse för 

                                                 
44 Historiska museet, Stockholm: ”Making Differences”. Konstprogram i samband med Stockholms 
Internationella Forum 2004 ”Att förebygga folkmord” http://www.konsten.net/narbild/differences.html. 2007-
11-24 12:42. 
45Ibid. 
46 vilks.net: http://www.vilks.net/?p=936, 2008-01-03, 16:56, För mer information om verket se bildförteckning.  
 

 23



den muslimska världens ramaskri när den danska tidningen Jyllands Posten valde att publicera 

bilder på Mohammed.47 Man delar inte samma kulturella koder och kan därför inte skapa en 

relation till eller förståelse för den andra kulturens beteende.  

Konstverket håller på detta sätt en dialog med betraktaren och omvärlden genom 

motiv och underliggande koder. Konstnären är avsändare och betraktaren mottagaren. 

Budskapet har genom en koppling till kulturellt sammanhang och till en vidare konsttradition 

en viss grad av bestämda förutsättningar. Genom att betraktaren befinner sig i samma 

kulturella system har man, som jag nämnt tidigare, en kunskap om vilka dessa förutsättningar 

är. Konstnärens avsikter kan därför utläsas och konstverket är därmed inte autonomt. Genom 

att den konstnärliga traditionen bakom verket är vedertagen kan däremot kopplingarna anses 

vara mer naturgivna än i ett konstverk där man utnyttjar mindre befästa metoder. Den 

konstnärliga traditionen har länge favoriserat måleriet som den högsta tekniken när det gäller 

den konstnärliga framställningen och det är kanske därför som man fortfarande har svårare att 

ta till sig installationskonst och nyare former av konst.  

Vidare har den föreställande traditionen inom måleri varit stark och väl etablerad. Det 

är det föreställande och imitationen som man som barn är ute efter och som följer en upp i 

åldrarna. Det är kanske först om man går vidare inom den konstnärliga utbildningen, som man 

kommer i kontakt med det abstrakta och nonfigurativa bildspråket. Därför är det, tror jag, så 

svårt att bryta föreställningarna runt det figurativa som normen och det enda rätta, som 

människor utan ett mer insatt perspektiv i konsten i vissa fall uppehåller. I och med att det 

nonfigurativa och abstrakta bildspråket nu funnits i över hundra år har självklart gjort det 

accepterat på ett helt annat sätt än när det först började växa fram. Därför skulle man kunna 

dra slutsatsen att folk med utbildning inom konst har ett öppnare sinne för variationerna inom 

konsten, medan en som för första gången kommer i kontakt med ett abstrakt verk kanske inte 

uppskattar det. I Lindberg diskuteras detta i och med att hon redovisar de olika pedagogiska 

vinklarna som finns när det gäller att upplysa folket om konsten, vilka jag gått igenom i 

teoriavsnittet. Bland annat Ruskin och Lichtwark, som jag presenterade kort och som jag 

nämnt tidigare i texten, ansåg att direkt konsthistorisk utbildning var förkastligt och 

fördunklade endast förmågan att uppskatta konst. Men de uppmuntrade ändå att man skulle ta 

till sig en kunskap om konsten genom att studera tavlor och diskutera dem. Jag kan dock 

tänka mig att, beroende på att den abstrakta konsten finns runtomkring oss på ett annat sätt än 

tidigare, denna föreställning om föreställande konst som norm är snart försvunnen. 

                                                 
47 DN.se Fortsatta protester mot danska teckningar. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=522151 2008-
01-12, 20:21 
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Just färgerna eller formerna i ett abstrakt verk kan ge utlopp för glömda eller 

undertryckta minnen från tidigare erfarenheter. Detta ger en ”råare” upplevelse av konsten, 

men den är lika fullt betydelsefull och äkta, kanske än mer så än en professionell bedömning 

som kanske blir kylig och opersonlig. Utbildningen kanske hellre tar bort denna närhet till 

känslor sammankopplat med synintrycken, vilket Ruskin och Lichtwark menade. Carl 

Kylberg har uttryckt följande, ”det som inte går att säga i ord är tavlans realitet”48. Detta visar 

hur känslan har en stor del i konstupplevelsen. 

 

Elin Wikström - Hur skulle det gå om alla gjorde så? (1993) 
Elin Wikströms konstnärskap handlar mycket om den mänskliga situationen i det moderna 

samhället. Hon vill genom sina verk skapa diskussion, få människor att reagera och komma ur 

sina invanda handlingsmönster och tankebanor. Hon utbildades på Valand i Göteborg i slutet 

av 80- början av 90- talet, men intresserade sig inte så mycket för måleri då hon ser det som 

”en manlig tradition”49. Hon är mycket influerad av Fluxus-rörelsen och sextiotalets 

performancekonst vilket märks tydligt i hennes verk. Hon arbetar också mycket med att 

engagera publiken i sina verk. Ett exempel på detta är projektet Returnity (1997) som hon 

gjorde tillsammans med konstnären Anna Brage. 50 Projektet, var en cykelklubb med cyklar 

som, när man trampade som vanligt, cykeln åkte baklänges.  

År 1993, i en Ica Malmborgs-butik i Malmö låg, under tre veckors tid, Wikström i en 

säng. Verket hette Hur skulle det gå om alla gjorde så? (1993) och var en ”konstruerad 

situation” som det uttrycks i Edwards.51 Verket bestod av, som sagt, en säng som placerats 

mitt i butiken och där konstnären sedan låg under ett täcke hela dagarna. Över huvudändan, 

uppsatt i taket hängde en display där följande text kunde läsas,  

 

En dag vaknade jag och kände mig slö, sömnig och sur. Jag drog täcket över huvudet, 

för jag ville inte stiga upp, se mig omkring eller prata med någon. Under täcket sa jag till mig 

själv, så här ska jag ligga, orörlig, utan att säga ett ord, så länge jag vill. Jag tänker inte göra 

någonting, bara blunda och låta tankarna komma och gå. – Hur skulle det gå om alla gjorde 

så? 52

 

                                                 
48 Carl Kylberg. Sid 48. 
49 Edwards. Sid. 345. 
50 Engblom. Sid 57. 
51 Edwards. Sid. 343 
52 Ibid. Sid. 343 – 344. 
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Första gången jag kom i kontakt med verket var i samband med utbildningen och det 

fanns som ett foto i en bok. Jag fastnade för verket på grund av att jag fascinerades av den 

grundläggande idén bakom verket och att titeln på det verkligen satte igång många tankar. Jag 

tyckte att det verkligen hade en stor relevans i dagen samhälle och att man själv någon gång 

hade tänkt att det skulle vara härligt att bara kunna ligga i sängen och gömma sig för världen.  

Wikströms verk har inte samma behov av förklaring runt motiv eller syfte som de två 

andra, anser jag. Ser man verket kan man nästan genast relatera till det och vad det ska 

uttrycka. Det sätt som tecknen är sammansatta på gör att budskapet är lätt att tolka. En stor 

hjälp till detta är titeln på verket, Hur skulle det gå om alla gjorde så? Titeln ger genast en 

ingång till verket och frågan verkar vara ställd direkt till betraktaren och får på så sätt till 

stånd en dialog mellan betraktare och konstnär. Titeln fungerar i detta verk som en 

indexfunktion, ett begrepp jag nämnt i den teoretiska fördjupningen, och ingång till verket.  

Jag tror att anledningen till att Wikström valt en så pass tillgänglig titel är att verket 

var placerat i en matbutik. Människorna som går där var antagligen inte medvetna om att 

verket skulle stå där och flertalet kanske aldrig varit på en konstutställning. Därför kan man 

tänka sig att verkets titel skulle vara så tillgänglig och rakt på som möjligt för att på så vis 

verkligen nå ut till folk och kanske till och med få dem till att tänka över sin egen 

livssituation. I och med att det stod i en matbutik fanns det ingen guide som kunde förklara 

och för att då nå ut till så många som möjligt så valde hon att ha en titel som skapar en dialog 

och tar kontakt med betraktaren.  

Att placera konst på offentliga platser gör något med konsten. Genom detta grepp blir 

den mer kontaktskapande och i vissa fall till och med aggressiv. Detta är något som Catharina 

Gabrielsson diskuterar i sin bok Att göra skillnad.53 Hon tar bland annat upp hur den 

offentliga konsten placeras i det offentliga rummet och hur deras inbördes relationer påverkar 

de båda.  

Under 60 – 80 – talet bröt sig konsten ut ur museirummet i protest mot de stigande 

kommersiella krafterna inom konstvärlden. Det var nu som performancekonsten och den 

platsspecifika konsten utvecklades. Konstnärerna ifrågasatte många av de rådande 

föreställningarna, både om konstens och om konstnärens roll. Föreställningar som konstnären 

som geni ifrågasattes stark. Gabrielsson skriver följande,  

 

                                                 
53 Catharina Gabrielsson, 2006, Att Göra Skillnad – Det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och 
politiska föreställningar.  
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Ja, själva föreställningen om ‘verk’ hör till de kategorier som grundligen ifrågasatts under de 

senaste 30 åren – verket som en garant för konstens autonomi och därför också dess 

ekonomiska värde; verket som objekt och därför slutet och avskiljt från betraktaren; verket 

som ett upprätthållande av traditionella estetiska värden som originalitet och autencitet… 

kritiken av konstnären som särskild och upphöjd…54

 

Genom den platsspecifika konsten ville konstnärerna bryta sig bort från den tradition 

där objekten stod i ett sterilt, vitt rum på museet, och som Gabrielsson nämner, vara avskiljt 

från betraktaren. De ville bort från att museirummet upphöjde verket till något onåbart. Detta 

blev på samma gång även en protest mot just verket som en investering, som Gabrielsson 

också nämner ovan. Istället skulle konsten interagera med samhället och kanske till och med 

tjäna den ”vanliga” medborgaren. Betraktaren och verket skulle få ett närmare förhållande 

genom att konsten blev placerad i det offentliga rummet och till och med fyllde en funktion, 

till exempel som sittplats, avskiljare mot en väg o.s.v. Verket fick på detta vis ett förhållande 

till platsen och blev en del av den. Utan platsen försvann en signifikativ del av verket. 

Som exempel på den offentliga platsens betydelse för konsten, och vice versa, tar hon 

upp Richard Serras verk, Tilted Arch, 1979, som ansågs så provocerande att det till slut 

avlägsnades från Federal Plaza på Manhattan i New York där det uppförts. De argument som 

framfördes för verkets avlägsnande var bland annat att det var ett hot mot människors 

säkerhet. Det ansågs kunna uppmuntra till terrorattacker, bombdåd och annan kriminalitet. 

Detta kan man tycka är att dra det hela väl långt, men när jag ser har sett bilder på verket, när 

det fanns på plats, kan jag ändå se vad man tyckte var hotfullt med det. Jag skulle inte vilja 

säga att jag förstår just att de hävdar att det främjar terrorattacker, men genom att det var så 

massivt och högt kan jag föreställa mig att det gav en känsla av litenhet och bräcklighet hos 

folk som gick över torget.  

Att Wikström placerade sitt verk i en Ica-butik tar också upp detta med att konsten ska 

påverka sin omgivning och delta i samhället. Genom att placera det i en matbutik får 

konsumenterna en tankeställare om samhället och livet i stort som jag diskuterat ovan. 

Samtidigt blir det även en pik mot konsumtionshetsen som råder i samhället idag genom att 

Wikström ligger i en matbutik, som kan ses som en symbol för västerlandets rikedom och 

välfärd, utan att konsumera och helt ignorera kommersen. Och hur skulle det gå om alla 

gjorde så? 

 

                                                 
54 Ibid. Sid. 263. 
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Slutdiskussion och slutsatser 
Man säger ju att ”en bild säger mer än tusen ord” och det kan man verkligen förstå när man 

börjar titta närmare på dem, och speciellt när man analyserar dem utifrån de teorier som jag 

använt mig av i denna uppsats eller utifrån någon annan typ av bildanalys. Carl Kylbergs citat, 

”det som inte går att säga i ord är tavlans realitet”55 tycker jag passar mycket bra på 

upplevelsen av konst, i alla fall konst som verkligen berör en. Den konst man känner mycket 

starkt för griper ofta tag i en så att man inte med ord kan beskriva den. Ord gör den inte 

rättvisa. 

 Eftersom jag i framtiden vill jobba med konst och förmedlandet av den, är 

upplevelsebegreppet ett intressant ämne för mig att utforska, och min upplevelse av verken 

har verkligen djupnat i och med att jag har skrivit om dem i uppsatsen. Informationen man har 

fått om verken genom djupare efterforskning har varit väldigt spännande och gett en 

ytterligare dimension till upplevelsen av dem. Man har förstått mer om tankarna bakom och 

kanske även konstnärerna själva.  

 Att verkligen gå djupt in på alla konstverk man konfronteras med är en omöjlighet, 

men något man kanske borde ta sig tid till i fler fall. Relationen mellan verket och betraktaren 

fördjupas och, tycker jag, lämnar ett större intryck. Konsten måste få ta tid och plats i ens 

tankar. Man behöver kanske inte göra några omfattande efterforskningar om konstnären eller 

stilen, materialet eller vad det nu kan vara, men man borde verkligen låta intrycket få ta tid att 

sjunka in och rota sig. Jag tror att tid är konstens, både värsta fiende och största allierade. Att 

uppleva konst tar tid och måste få ta tid.  

 Att ens tidigare erfarenheter färgar ens upplevelse av konsten tycker jag att jag har 

upplevt genom att jag har tittat närmare på de verk jag tagit upp i uppsatsen. Jag tänker här på 

hur jag förknippade Wilsons verk med de katolska prästernas övergrepp på barn eftersom det 

var aktuellt vid tidpunkten för mitt besök i konstparken. Även det faktum att jag såg det 

religiösa temat i Kylbergs tavla visar också på att bagaget man har med sig är en del av 

upplevelsen av konsten. Det är exempel på hur mina individuella erfarenheter spelade in i min 

tolkning. I Wikströms verk, tror jag, att fler människor kan göra samma tolkning då det 

ifrågasätter samhällets uppbyggnad, ett samhälle där vi alla lever och verkar.  

  Man kan aldrig helt bortse från sådan som man har i bakhuvudet när man tittar på 

konsten. Även det faktum att vissa symboler är laddade med vissa betydelser gör att om man 

ser dem i ett konstverk kommer just den betydelsen upp till ytan. På detta vis kan konstnärens 

                                                 
55 Carl Kylberg. Sid, 48. 
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syfte med konstverket kanske helt misstolkas i och med att man ibland inte har samma 

associationsmönster.  

 När jag analyserat verken har jag även hittat vissa ingångar till dem som gör det lättare 

att förstå dem. I Wikströms fall är titeln en tydlig ingång till verket, anser jag. Den är tydlig 

och rak i sin fråga riktad till betraktaren och skapar, som jag sagt tidigare, en kommunikation 

mellan betraktaren och konstverket. Genom att bjuda in betraktaren så direkt sätts en rad 

tankar i rullning, i alla fall hos mig.  

 Kylbergs verk har en ganska dunkel titel och med dess abstrakta formspråk kan man 

lättare relatera till sig själv och händelser i ens eget liv än precis vad konstnären menat med 

motivet. Detta tycker jag, är inget fel. Men för att förstå motivet i sin helhet, tycker jag, att det 

hjälper om man vet att Kylberg ofta målade andliga och religiösa motiv. Samtidigt kan man 

kanske uppfatta detta tema i själva kompositionen med dess starka ljus i centrum, men det kan 

vara svårt. 

 Wilsons verk är det av de tre som jag anser vara mest öppet för olika tolkningar. 

Verkets titel anger att det är en specifik person det handlar om, men vad det är för speciellt 

med denna person nämns inte. Hade man inte sett titeln på verket skulle man kunna tolka in 

en hel rad betydelser i det. 

 På detta sätt kan konstupplevelsen vara svår att få grepp om ibland, men i slutänden 

handlar den ändå mycket om att älska konst, ha ett intresse och erbjudas en möjlighet att ta 

den till sig. 
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Sammanfattning 
Att möta konst kan ske på många olika sätt och skapa många olika känslor. Upplevelsen är ett 

centralt begrepp i konsten och det är det som jag i den här uppsatsen har fokuserat på. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur olika perspektiv och erfarenheter påverkar ens 

konstupplevelse. Jag vill även undersöka hur förkunskaper om verken påverkar den. 

 Som utgångspunkt för mina undersökningar har jag använt mig av teorier om 

perception presenterade av Sven Sandström och om konstpedagogik, presenterade av Anna 

Lena Lindberg. Detta tar jag upp i uppsatsens andra del där jag presenterar och förklarar de 

begrepp och teorier som jag använder mig av i uppsatsens tredje del. 

 Fallstudierna är uppsatsens tredje del där jag gör analyser av tre olika verk, A House 

for Edwin Denby, (2000), av den amerikanske konstnären Robert Wilson. Verket är en 

träbyggnad placerad i skogen i Wanås skulpturpark och en hyllning till den amerikanske 

poeten Edwin Denby. Det andra verket jag har analyserat är Uppbrottet (1935) av 

Göteborgskoloristen Carl Kylberg och föreställer Jesus arrestering i Getsemane. Det tredje 

verket är, Hur skulle det gå om alla gjorde så? (2003) av Elin Wikström och innebar att 

Wikström låg under täcket i en säng uppställd på Ica Malmborgs i Malmö i tre veckor. 

Analyserna utgår från mina egna upplevelser av verken och genom dem undersöker jag varför 

upplevelsen blev som den blev.  

  Upplevelsen av ett konstverk är ett mycket subjektivt begrepp och den varierar från 

person till person. Detta beroende på vilka erfarenheter denna person har med sig sedan 

tidigare. Det finns dock verk, anser jag, där en större mängd individer kan tolka dem likadant. 

Ett exempel är Wikströms verk som behandlar ett samhällsfenomen som alla har en relation 

till i och med att vi är medborgare samhället.  

 Jag tycker också att det finns några ”nycklar” eller ingångar till de verk som jag har 

tittat på. Titeln på Wikströms verk är en tydlig ingång till vad det handlar om. Det är ganska 

lätt att förstå verket och att få en bakgrundsinformation känns inte relevant. Angående 

Kylbergs verk, anser jag, att det förstås bättre genom att man vet lite om hans liv, d.v.s. att 

han hade religiösa och andliga teman i sina verk. Wilsons verk är ett ganska öppet verk, anser 

jag. Jag kan läsa in mycket i det och den stämning kring verket gör, tycker jag, att det blir en 

meditationsplats där man kan låta tankarna vandra i olika riktningar. Guidningen är annars en 

bra ingång till verket.  

 Konsten ska inspirera till egna reflexioner. Hur den gör det varierar, men det är i mina 

ögon alltid värt att ta sig tid till att undersöka de vägar den leder oss in på.  
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