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ABSTRACT 
 
Uppsatsen behandlar människors syn på samtidskonsten och då med fokus på 
konstverket, konstnären och konstvärlden. Analysen utgår från den respons som 
författaren har fått under ett två veckor långt bloggande, där textinlägg tillsammans 
med seriestrippar har legat till grund för studiens deltagares kommentarer. Bloggens 
inlägg och seriestrippar redovisas som bilaga. 
Syftet med studien är att undersöka uppfattningar, tankar och åsikter kring 
samtidskonsten. Meningen är att skapa ett diskussionsforum där olika personers syn 
på samtidskonsten kan bli synlig. 
Den metod jag valt är av experimentell karaktär, där diskussionen kring ämnet sker i 
en blogg. Bloggens inlägg tillsammans med seriestripparna har haft som syfte att 
skapa diskussion kring ämnet. Responsen/kommentarerna på dessa inlägg är det 
material som analysen bygger på.  
Analysen belyser de mönster tendenser och skillnader som går att finna i materialet. 
Slutsatsen jag dragit av studien är att den traditionella konstuppfattningen är alltjämt 
närvarande även om en hel del av den institutionella teorin har accepterats.  
     
Nyckelord: Samtidskonst, konstnären, konstvärlden och bloggmetod. 
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1 INTRODUKTION 
 
Konst känns i dessa dagar som ett ämne där det som syns av den stora massan, 
vanligt folk, är de konstverk eller konstnären som retar upp flest människor. Det kan 
handla om konstnärer som spelar psyksjuka, konstnärer som pissar stående 
(konstnären i fråga är kvinna och gör det framför besökarna, annars hade det kanske 
inte varit så märkvärdigt) eller konstverk som på ett eller annat sätt trampar på 
religiösa symbolers tår. Får konst vara vad som helst nu för tiden? Finns det inga 
regler, etiska eller moraliska. Ska konsten verkligen vara så fri att den står över både 
skrivna och oskrivna lagar? I min blogg kommer jag att försöka få liv i en diskussion 
mellan människor, med olika bakgrund och förhållanden till konsten, om konst.  
 

 
Det jag är ute efter i min undersökning är hur olika personer uppfattar samtidskonst 
och företeelser och personer runtomkring den. Själv kan jag uppleva att man 
överintellektualiserar konsten, i alla fall ibland, vilket seriestrippen visar. Ibland kan 
jag tycka att ett konstverk ger mig en upplevelse som jag uppskattar, men när jag 
läser om verket, då det faktiskt lyckades intressera mig tillräckligt för att jag ska 
fördjupa mig i det, så kan det visa sig att jag har uppfattat allt helt fel eller att jag inte 
fattar vad det står i den text jag läser. Måste man veta vem Kafka är för att förstå 
konst? Jag upplever ibland att konstvärlden stänger ute folk som mig med sitt 
högtravande språk, om det är fler som upplever samma kanske den här studien 
kommer att visa.  
  
Som bildlärare kan det vara bra att få en förståelse för olika synvinklar på konst. 
Genom att analysera det material som min undersökning ger mig så kan jag kanske 
lättare förklara konstbegreppet och konstvärlden för mina elever. Genom att fördjupa 
mig i den litteratur som finns i ämnet så kommer jag kanske lättare att kunna föra 
diskussioner kring konsten, konstnären, konstvärlden och konstens betydelse i ett 
större sammanhang. Kanske kan min studie även ge andra bildlärare en ny öppning 
till ämnet och en överblick över tankar och åsikter som finns. 
Fast egentligen tycker jag kanske inte att det är så viktigt att ha en uppfattning om 
hur konst och konstvärlden upplevs och hur vanliga människor ser på den. Om en 
elev har frågor kan man ju alltid säga: 
 
Jag har inte tid att förklara och du har inte hjärna att förstå! 
 
Kanske inte! (Ironi är en del av samtidskonsten, men jag ska hädanefter försöka hålla 
den i schack vad det gäller denna uppsats.) 
Nej låt oss istället dyka ner i konsten, speciellt samtidskonsten, konstnärerna och 
konstvärldens värld och se vad vi kan stötta på för tankar och åsikt. 
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden kommer jag att redovisa två betydande teorier kring konst, den 
traditionella konstuppfattningen och den institutionella konstteorin. Jag kommer 
även att försöka ge en bild av samtidskonsten, konstnären av idag och konstvärlden 
då det är det som står i fokus för den här studien.  

2.1 Konstbegreppet 
 
Konstbegreppet kan för många ses som ett väldigt luddigt och diffust begrepp. Det är 
ett begrepp som har definierats olika beroende på tidsepok och vilken teori som har 
varit eller är rådande. Man skulle kanske kunna önska att vi kunde nöja oss med 
Weitz (2003) konstaterande: 
 

”Konst” är i sig ett öppet begrepp. Nya villkor (fall) har konstant uppstått och 
kommer tveklöst att uppstå; nya konstformer och riktningar skall uppträda, vilka 
kommer att kräva att de intresserade, vanligtvis professionella kritiker, fattar 
beslut om begreppet bör utvidgas eller inte. (Weitz, 2003. s. 53) 

 
Weitz (2003) hävdar vidare att konstens karaktär alltid kommer vara nyskapande och 
äventyrslysten och att det därmed är omöjlig att definiera dess egenskaper utan att 
stänga begreppet. Detta skulle få svåra konsekvenser för kreativiteten inom de olika 
konstarterna. Han menar att ”konst” som begrepp aldrig kommer att vara statiskt 
utan hela tiden förändras och att någon ”professionell kritiker” kommer att besluta 
vad som får vara med eller inte. Dessa beslut kommer att vara beroende av vad som 
är rådande kriterier för konst just då (a.a.).  Tyvärr kan vi inte nöja oss med Weitz 
teori utan jag ska nu försöka ge en bild av konstbegreppets första intåg till hur man 
ser på det idag.  
 
Vilks (1999) delar upp konstbegreppet i två teorier som följer varandra i tiden. Den 
första grundar sig i de tankar kring konsten som uppkom i slutet av 1700-talet i och 
med det romantiska genombrottet, där det moderna konstbegreppet uppstår. I den 
första teorin, Den traditionella konstuppfattningen ser man på konsten som ett 
spontant fenomen som är en upphöjd form av mänskligt uttryck. Den andra teorin 
som Vilks (1999) lägger stor vikt vi är Den institutionella konstteorin. Vilks (1999) 
presenterar två huvudmän bakom denna teori. Den första är George Dickie, professor 
i filosofi, som enligt Vilks (1999) bygger sin teori på att det finns en konstvärld och 
att konsten uppstår genom utnämningen av denna värld. Dickie är dock inte ensam 
om att kalla sin teori för institutionell utan även Arthur Danto, konstkritiker och 
professor i filosofi, använder sig av denna benämning (a.a.). Enligt Vilks (1999) 
menar Danto att konst inte kan existera utan en historia och en teori om konst.  
 

2.2 Det traditionella konstbegreppet 
 
Det traditionella konstbegreppet bygger på den estetik som Kant utvecklade i slutet 
av 1700-talet (Vilks & Schibli, 2005). Kants estetik går enligt Vilks och Schibli 
(2005) ut på att harmonisera motsättningen mellan kunskap och moral och 
därigenom visa världens grundläggande enhet. Denna möjlighet ger sig till känna i 
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den estetiska upplevelsen, ett intresselöst betraktande. Kant menade enligt Freeland 
(2006) att vårt intresselösa betraktande måste vara oberoende av objektet ändamål 
och de angenäma upplevelser de framkallar. Freeland (2006) menar vidare att Kant 
ansåg vidare att skönhetsupplevelsen skiljer sig från andra slags njutningar, man 
upplever skönhet när ett vackert föremål stimulerar känslor, intellekt och fantasi .  
 
Vad det gäller det sköna i det traditionella konstverket så menar Freeland (2006) att 
Kant trodde att skönhetsomdömen var universella och grundade i den verkliga 
världen, att alla upplever en ros som vacker oavsett vem man är. Enligt Freeland 
(2006) menar Kant att man upplever skönhet när ett vackert föremål stimulerar 
känslor, intellekt och fantasi. I Freelands (2006) tolkning av Kant menar han att vad 
vi vet och vad vi moraliskt accepterar eller finner oacceptabelt är irrelevant när det är 
frågan om skönhet. Kant menade enligt Freeland (2006) att när vi finner behag i 
något så bryr vi oss inte om det är moraliskt eller omoraliskt eller vem som har gjort 
saken ifråga och därmed finner vi alltså värdet av konst i skönheten . 
 

2.2.1 Konstnären 
 
Enligt Freelands (2006) tolkning av Kants tankar kring konstnären så menade han att 
det krävdes att konstnären var ett mänskligt geni för att kunna skapa skön konst.   
 

För att skapa vacker konst krävs det ett mänskligt geni, den speciella förmågan 
att hantera material så att de framkallar ett harmoniskt själstillstånd hos 
betraktaren som då reagerar med distanserat välbehag.(Freeland, 2006 s 26) 

 
Det är alltså så att mot slutet av 1700-talet som idén om det konstnärliga geniet förs 
fram, där det enastående konstsköna har en bestämd producent med extraordinära 
gåvor (Vilks, 1999). Synen på konstnären i den traditionella konstuppfattningen 
förknippas alltså starkt med geniet. Det går givetvis att fördjupa sig mer i detta men 
jag väljer att ge lite mer kött på benen vad det gäller konstnärens roll i 
samtidskonsten.  
 
 

2.3 Den institutionella konstteorin 
 
 
Att konst kan vara vilket föremål eller idé som helst beror på den utvecklingen som 
skett inom konsten sedan Duchamp ställde ut sin flasktorkare 1914 och hävdade att 
den var ett konstverk. Den konstteorin som gör detta möjligt är den institutionella 
konstteorin(Vilks, 1999). Teorin har som innan beskrivits två huvudmän i Danto och 
Dickie. Enligt Freeland (2006) menar Dickie i sin institutionella konstteori att vilken 
artefakt som helst kan tilldelas statusen av ett konstverk. Statusen får verket om 
någon eller några personer på visa institutioners vägnar [konstvärlden] anser att 
verket är konst. Detta skulle innebära att om exempelvis en musei- eller gallerichef 
anser att något är konst så blir objektet i fråga konst (a.a.). Enligt Vilks och Schibli 
(2005) är grundtesen i Dickies teori att ”det som konstvärlden utnämner till konst är 
konst”.  
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Den andra huvudmannen som ligger bakom den institutionella konstteorin är Arthur 
Danto. Dantos (2003)  bidrag till teorin bygger på att vad som helst kan vara ett 
konstverk utifrån en given situation eller teori. Ett helt vanligt objekt eller en kopia 
av ett objekt kan vara konst, om det har satts i ett sammanhang där det till synes 
vanliga föremålet får en ny status av att vara ett konstverk. Det är konstteorin som 
upptar föremålet till en nivå som skiljer det från att förfalla till det objekt det en gång 
var, alltså till det föremål det var innan det blev upptaget av en konstnär och satt i ett 
sammanhang (a.a.). Freeland (2006) menar att Dantos konstteori öppnar dörrar för 
alla typer av verk, men att det samtidigt inte är verket i sig utan tolkningen av det 
som konstituerar det som ett konstverk.  
 

2.3.1 Konstnären 
 
Enligt Freeland (2006) så fungerar konstnärskapet i Dantos institutionella teori så att 
konstnären åberopar en bakgrundsteori som konstvälden erbjuder och att i varje tid 
och i varje sammanhang skapar konstnären något som konst genom att förlita sig på 
en gemensam konstteori som publiken kan begripa i dess historiska och 
institutionella kontext.   

2.3.2 Konstverket 
 
Vilks (1999) redogör för konsten i den institutionella teorin som något som endast 
har den identitet som tillskrivite den och konstens kvalitet är det som konstvärlden 
betraktar som intressant. Konstverket kan vara vad som helst, readymades, 
socialkritik eller vad som helt (a.a.). 

2.4 Samtidskonsten 
 
I detta kapitel ska jag försöka ge en bild av samtidskonsten och den värld den 
existerar i. Jag börjar med att titta på vad samtidskonsten handlar om för att sedan ta 
en titt på konstnären som verkar i den för att sedan skapa oss en bild av konstvälden. 

2.4.1 Vad handlar samtidskonsten om  
 
De tydligaste teman man kan hitta i samtidskonsten handlar om social kritik, 
kommentarer, undersökning och en vilja att kommunicera mer med publiken (Vilks, 
1999).  
 

Som sagt ligger kvaliteten i konsten just nu inom socialkritikens domäner och 
den styrs i stor utsträckning av ämnet. En idag verksam konstnär får presentera 
sitt projekt med att det ”undersöker”, ”utforskar”, ”belyser” eller lika utslitna 
”fokuserar på” (man kan stryka prepositionerna om man vill) ett visst ämne. 
(Vilks & Schibli, 2005, s.29) 

 
Vilks och Schibli (2005) ger en bild av en samtidskonst som i social kritisk anda tar 
upp angelägna ämnen och viktiga budskap om världen och möjliga förbättringar av 
den. Viljan att göra en förändring av något som är fel i samhället faller på att det 
oftast endast är få personer från konstvälden som egentligen kommer att se verket på 
en utställning. Även om verket visas på de stora biennalerna så är det fortfarande 
bara människor från konstvärlden som ser dem (a.a.).  



7 

 
På baksidan av Fredrik Stjernfelt och Sören Thomsens (2007) samling av essäer som 
behandlar vad konsten har kommit att ge uttryck för står följande: 
 

På senare tid har ett märkligt fenomen fått fäste i kulturen. Ett konstverk, en 
handling en utsaga bedöms inte längre efter om de är sköna, goda och sann, utan 
efter om de bryter mot regler, gör uppror mot det konventionella eller angriper 
etablerade tänkesätt. Överskridandet av normer och provokationer mot inrotade 
uppfattningar framställs som viktigare än de positiva resultaten, 
avståndstagandet är viktigare än ställningstagandet. Från att ha varit idéer hos ett 
fåtal filosofer, konstnärer och bohemer har den negativism efterhand blivit en 
ideologi för den bredare massan. (Stjernfelt & Thomsens, 2007, baksida) 

  
Det ger en tydlig bild av hur konsten verkar idag. I en essä beskriver Fredrik 
Stjernfelt (2007) den negation som nu finns i konstvärlden som ledande till att 
konstnärer måste göra det som inte gjorts förut, söka nya vägar och aldrig göra det 
som förväntas. Det är viktigare att konstnären gör något som aldrig gjorts förut än 
om konstverken har kvalitet och är bra. För att sedan hålla sin karriär vid liv krävs 
det att man fortsätter med det som man fick sitt stora genombrott så att verket känns 
igen som något typiskt för just den konstnären (a.a.) 
 
Viktigt att belysa vad det gäller samtidskonsten är att den inte existera i sig självt. 
Vilks och Schibli (2005) menar att kontexten som verket sätts in i och diskursen 
kring verket minst lika viktigt som verket i sig.  
 

Ett projekt som produceras skall förses med diskurs, alltså en text, en berättelse 
med teoretisk inslag, och med kontext, att projektet får ett intressant 
sammanhang. Det är inte möjligt att producera ett konstprojekt som saknar dessa 
inslag. (Vilks & Schibli, 2005, s.104) 

 
Konstverket kan inte stå för sig själv som det mer traditionella verket kan. I det 
traditionella ses konstvärdet i objektet. Måleriet är starkt förknippat med det 
traditionella och man skulle kunna tro att måleriet har fått stå tillbaka för den nya 
idébaserade konsten. Men trots att måleriet inte har någon plats i den internationella 
samtidskonsten så finns en ekonomi i måleriet. Det finns samlare och konstnärer som 
är nöjda med den tradition som kan beskrivas som längtan till måleriet. Men om man 
vill vara en del av samtidskonsten så gäller det att konceptualisera sitt måleri och ge 
det en socialkritisk innebörd (a.a.).  
 
Sammanfattningsvis så kan man i korthet beskriva konsten i samtidskonsten så att 
den ska undersöka, synlig göra och sätta fokus på. Den är ofta gränsöverskridande 
och provocerande, den måste hitta nya vägar. Den ska befinna sig i ett sammanhang, 
en kontext som tillsammans med diskursen kring den är minst lika viktiga som 
verket i sig. Måleriet är en möjlighet men kräver ett socialkritiskt innehåll.  

2.4.2 Konstnären i samtidskonsten 
 
Vem får kalla sig för konstnär? Den person som vill kalla sig för konstnär göra så 
utan att någon skulle bry sig om saken (Vilks & Schibli, 2005). Vad det gäller att ha 
en trovärdighet i sitt konstnärskap är en annan fråga, de menar att trovärdigheten och 
igenkännandet som konstnär får man genom sin utbildning, verksamhet samt om 
man blir omnämnd i konstvärlden som en konstnär.  
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Bydler (2005) menar att för att ha framgång som konstnär i Sverige idag måste du 
ligga tillräckligt nära vad som anses relevant bland kollegor i den internationella, 
professionella och globala konstvärlden vad det gäller ditt arbete. Den samtidskonst 
som man som konstnär gör måste vara av rätt sort för att anses som nyskapande på 
den internationella scenen. Något som är viktigt för en konstnär idag är att ha ett väl 
fungerande kontaktnät, ett kontaktnät som man får genom att utbilda sig på 
konsthögskolor där man skapar sig ett professionellt kontaktnät i de sociala grupper 
man där verkar i (a.a.). 
 
Jag har innan tagit upp hur den social kritiska konstens förmåga att faktiskt påverka 
samhällets ordning anses liten så det endast är konstvärlden som tar del av konsten. 
Det finns dock konstnärer som jobbar på ett helt annat sätt, där målet med deras 
arbete inte är att producera ”konst” (Allerholm, 2005). Det handlar här om en 
konstnärsroll som ligger långt från den invanda bohemrollen och bilden av 
konstnären som provokatör. Här handlar det om konstnärer som vill bryta upp 
konsten från sin isolation från samhället och ingå i ett större samhälligt kontext (a.a.).  
 

Konstnären gör inte en bild av en orättvisa eller en snedsyn, utan går in i 
beslutsprocesser och är med och förändrar samhället på en konkret nivå, inifrån. 
(Allerholm, 2005, s.97) 

 
Allerholm (2005) ger en bild av olika konstnärer och konstnärsgrupper som 
exempelvis istället för att utsmycka en rondell sätter sig in i arbetsprocessen till hela 
utformningen och istället ser till att platsen blir tilltalande i sig istället för att en ful 
rondell ska utsmyckas med något som tar bort fokusen från det fula.  
 

Men här stannar man inte vid att ta emot ett utsmyckningsuppdrag utan ger sig in 
i hela den ekonomiska och politiska processen som definierar vad som ska göras, 
och omdefinierar sedan problemställningen. (Allerholm, 2005, s.100)  

 
Så ett uppdrag som till en början kan ses som väldigt traditionellt och kunde lösts 
med någon form av skulptur har här blivit ett projekt där målet inte är ett konstverk. 
Det som kan upplevas som svårt med denna typ av konst är att vanligt folk kan ha 
svårt att se det som konst, för vari ligger själva verket? (a.a.). 
 

2.4.3 Konstvärlden 
 
Det stora inflytandet i konstvärlden finns hos den initierade delen av konstvärlden: 
konstnärer, kritiker, konsthistoriker, intendenter, curatorer, kunnig publik o.s.v. 
(Vilks & Schibli, 2005).  Detta är alltså konstvärldens maktcentrum. Arenan för 
konstvärlden är de institutioner som behandlar konst, gallerier, museum, biennaler 
o.s.v. (a.a.). Vad det gäller museer fungerar de som så att de bevarar och samlar 
föremål, fostrar publik och förmedlar måttstockar kring konstens värde och kvalitet 
(Freeland, 2006). Museum kan ha olika syften de kan vara platser där man stärker 
den nationella självbilden, de kan ha till uppgift att belysa en konstnär, en folkgrupps 
konst eller visar en samling som någon ägnat sitt liv och sina pengar på att bygga 
upp. Det finns numera museum kopplade till de flesta etniska grupper och minoritets 
grupper, detta utöver alla de mer traditionella museerna (a.a.). Freeland (2006) 
beskriver museernas förhållande till publiken som att till en början vara till för alla 
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men att de på senare tid framstår som kämpar för en sak. Då det tycks finnas 
museum som representerar större delen av befolkningen kan följande vara intressant 
att veta: 

… konstmuseer betraktas fortfarande som elitistiska institutioner. I Europa och 
USA är det genomsnittliga besökarantalet inte mer än 20 procent av 
befolkningen, och denna grupp är snedfördelad mot grupper med högre inkomst 
och bättre utbildning. (Freeland, 2005, s.93) 

 
Detta är intressant att reflektera över, att det är de med högre inkomst och bättre 
utbildning som besöker konstmuseer och därmed är en del av konstvärlden.  
 
Bydler (2005) menar att konstvärlden inte är demokratisk i sin form. Hon anser att 
dess aktörer kan avvisa konstnärer med motiveringen att kvaliteten inte håller måttet. 
Konstvärldens aktörer är sammansatta i sociala grupper med liknande livsstil och 
smak och det är deras normer som en konstnär måste tillgodose för att få tillgång till 
konstens arena (a.a.).  

2.5 Bra konst  
 
Vad är det som bestämmer att ett konstverk är ett bra och seriöst konstverk. Meynell 
(1997) förklarar i sin teori om konst och smak att det sant att säga att ett konstverk är 
estetiskt bra om och endast om konstverket har sådana egenskaper att det under vissa 
omständigheter skulle orsaka en respons, en upplevelse av estetisk tillfredställelse, 
hos en person med estetisk känslighet. Det viktigt att uppmärksamma i Meynells 
teori är det faktum att det måste till en person med estetisk känslighet för att ett 
konstverk med säkerhet skall kunna fastställas som ett bra konstverk. Vad är då 
estetisk känslighet? Det är en person med förmåga att se väsentliga drag i verket och 
kunskap som är relevant för konstverkets värde (a.a.).  
 
Bydler (2005) menar att det är den som kan matcha ordet kvalitet med rätt konstverk 
i rätt sammanhang någon som demonstrerar sin delaktighet i en social gemenskap. 
Bland folk inom konstvärlden är enigheten stor om vad och vem som är intressant. 
Detta ger en bild av att det är de som ingår i den sociala gemenskapen i konstvärld 
som idag bestämmer vad som kan anses som kvalitet i konsten. Bydler (2005) är 
dock lite diffus vad det gäller vilka som ingår i denna sociala gemenskap och vilka 
som utgör konstvärlden. Museichefer, intendenter, curatorer och kritiker är några 
yrkesgrupper som finns med i hennes text. I likhet till Meynell (1997) så pekar 
Bydler (2005) på att det inte är vem som helst som kan bedöma ett konstverks 
kvalitet. Det som står tydligt i Bydlers (2005) text är att konstvärldens smak inte är 
statisk och ger som exempel att smak kan förändras i samband med förändring i 
befolkningens sammansättning.   
 
Vad tycker de personer som deltagit i min studie om det faktum att det inte är vem 
som helst som kan bestämma vad som är god konst kommer snart att redovisas men 
först ska du få se mitt syfte med studien och sedan en redovisning av metoden jag 
valt.  
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3 SYFTE 
 
Samtidskonsten är inte alltid så lätt att förstå sig på. Det som anses som bra konst för 
de inbitna personerna, som rör sig med lätthet i konstvärlden kanske upplevs som 
provokativ och knäpp för personer som inte är lika insatta.  
 
I min studie vill jag undersöka uppfattningar kring samtidskonsten. De centrala 
frågorna är: 
 
Hur ser man på konstverket? 
Hur ser man på konstnären? 
Hur ser man på konstvärlden?  



11 

4 METOD 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Min undersökning är av kvalitativ karaktär där jag samlar in data genom de 
kommentarer som svarar på inlägg författade av min i en blogg. En blogg kan 
förklaras som en personlig och öppen dagbok eller logg på webben 
(Nationalencyklopedin). Då det är mina texter och seriestripper som ska framkalla 
någon form av reaktion hos deltagarna skulle man också kunna beskriva metoden 
som Ett kvalitativt experiment.  
 

Ett kvalitativt experiment innebär att jag medvetet försätter den andre i vissa 
situationer för att se vad han gör. Eller mer exakt: med hjälp av egna handlingar 
skapar jag en bestämd situation för att framlocka nya beteenden hos den andre, 
och därmed kunna registrera flera slags sinnesdata. (Eneroth, 1984) 

 
De inläggen som jag gör på bloggen syftar till att skapa debatt och förhoppningsvis 
få deltagarna att beskriva sina tankar och idéer kring ett ämne. Det kvalitativa 
experimentet är mer upptäckande än förklarande (Eneroth, 1984) och jag vill snarare 
upptäcka tendenser och mönster i deltagarnas tankegångar snarare än att hitta 
förklaringar till varför de tänker som de gör. Jag vill alltså i min studie upptäcka och 
synliggöra tankar och idéer kring ämnet.  
 
 
I analysen har jag använt mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Enligt Alvesson 
och Sköldberg (1994) så är huvudtemat i hermeneutiken att meningen hos en del 
endast kan förstås om den sätts i samband med helheten och omvänt så kan helheten 
endast förstås ur dess delar. Man talar om den hermeneutiska cirkeln snarare som en 
spiral där man till en början granskar en del i samband med helheten, där något nytt 
kan komma att belysas för att sedan gå vidare till nästa del och studera den i 
förhållande till helheten osv. Man fördjupar sin förståelse genom att borra sig 
djupare genom att alternera mellan helhet och del. 
 
 

4.1.1 Blogg som undersökningsmetod 
 
Det finns vissa likheter med att använda en blogg som undersökningsmetod och att 
använda sig av en fokusgrupp. Den största likheten ligger i att det finns en 
moderator, i detta fall en bloggare som introducerar ämnet och därefter ingriper i 
diskussionen om det behövs, men vara så passiv som möjligt för att ge utrymme åt 
deltagarna (Wibeck, 2000). Min tanke har varit att mina inlägg, introduktionen av 
ämne, skall vara utformade så att de skapar en diskussion, att deltagarnas dels 
kommenterar bloggens innehåll och dels det som andra deltagare skriver. Jag vill 
alltså skapa ett forum för diskussion. I en ”traditionell” fokusgrupp så träffas 
deltagarna fysiskt i ett rum, deltagarnas personlighet påverkar hela gruppens 
beteende (Wibeck, 2000). Deltagarna i min studie träffas inte fysiskt, de ser endast 
namn som kan vara helt påhittade och vet på det sättet inte vem som ligger bakom 
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påståendena/kommentarerna. Jag vill på så viss skapa en miljö/diskussionsforum där 
deltagarna har möjlighet att göra sin röst hörd på lika villkor. Det finns ingen 
möjlighet för en annan deltagare att t.ex. avbryta en annans tankegång. Fördelen med 
att deltagarna inte träffas fysiskt är också att förutfattade meningar som kan 
uppkomma kring personer vid ett möte, jag tänker då på hur personer ser ut, hur de 
talar/uttrycker sig, tar för sig, försvinner delvis. Däremot kan man tänka sig att 
deltagarna istället skapar sig bilder av varandra i analyser av vad och hur de skriver i 
sina kommentarer.   
 
  
 

4.2 Urval och Undersökningsgrupp 
 
Vad det gäller hur jag har gått till väga i urvalet till deltagare på bloggen så har jag 
valt ut personer från min omgivning och bekantas bekanta som enligt mina 
förutfattade meningar har olika förhållande till konsten. Målet har alltså varit att få 
en heterogen grupp där deltagarnas förkunskaper, ålder och socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer är varierad, exempelvis allt från att jobba inom konstvärlden till 
att inte ha det minsta intresse för den (Wibeck, 2000). Jag ville ha en bredd i gruppen 
vad det gäller förkunskaper om ämnet för att få många olika synvinklar till hur man 
uppfattar ämnet. Valet av personer som har en koppling till mig exempelvis vän eller 
kollega kan tyckas ovetenskapligt på så vis att det kan komma att påverka deras 
förhållningssätt till studien. Men under de förutsättningar som finns i arbetets 
omfattning och tid så ansåg jag det som ett bra alternativ för att kunna få fram ett 
resultat. Jag har dock påpekat att de får vara anonyma i bloggen och jag kan då inte 
veta vem det är som ligger bakom en vis kommentar. De kan alltså kalla sig för Vera 
på bloggen fast de egentligen heter Börje. Jag har skickat iväg tio inbjudningar till 
givna mottagare men även påpekat att de kan sprida bloggen till personer i deras 
närhet. Jag har även valt att bjuda in en gymnasieklass på 16 elever till att delta. 
Under en helgkurs i kroki delade jag även ut inbjudningar till de personer som deltog 
på kursen. Detta leder till att bloggens deltagare kan vara man eller kvinna mellan 
åldrar 18-65. De kan vara studerande, pensionärer, ha konstrelaterade yrken eller ha 
ickekonstrelaterade yrken. 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka vad det finns för tankar och åsikter om 
konsten och inte varför en viss person tänker på konsten på ett visst sätt. Därför är 
möjligheten till anonymitet bland deltagarna inte ett problem vid analysen av 
empirin. Det viktiga är alltså inte vem som har sagt vad utan vad som sagts.   
 
    
 

4.3 Genomförande 
 
Tidigare försök till att genomföra denna studie har bidragit med en form av 
pilotstudie av själva bloggen. Tack var den så har jag varit tvungen att hitta en ny 
form för att få ut mer data/empiri att analysera. Skillnaden mellan de båda har jag 
valt att illustrera i tabellen nedan. 
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Pilotstudie Studie 
Kontinuiteten på inläggen är väldigt 
ojämn.  

Inläggen kommer kontinuerligt under 2 
antal veckor.  

Deltagare i form av läsare av bloggen är 
endast ett fåtal vänner som kommenterar 
sporadiskt.  

Deltagare i form av läsare av bloggen är 
dels inbjudna tyckare och andra läsare 
som hittat dit på ett eller annat sätt. 

Den av mig styrda delen av bloggen 
består av inlägg med skriven text där 
Nettan kommer till tals och en 
seriestripp där Wettan kommer till tals. 

Den av mig styrda delen av bloggen 
består av inlägg med skriven text där 
Nettan kommer till tals och en 
seriestripp där Wettan kommer till tals. 

Interaktionen med deltagarna är 
begränsad. 

Interaktionen med deltagarna är mer 
aktiv då jag utgår från de kommentarer 
som inlägget innan har fått i arbetet med 
nästkommande inlägg. Jag har på det 
viset försökt skapa en rödtråd i 
innehållet. 

Data att analysera blir i denna blogg 
mycket begränsad p.g.a. de få 
kommentarer som inläggen fått. 

Data att analysera i denna blogg har 
blivit mer omfattande, dock avmattades 
antalet kommentarer ju längre in i två 
veckors perioden man kom. Innehållet i 
de kommentarer som kom in var dock 
mycket bra, så till vida att det gav olika 
synvinklar på ämnet. Deltagarna  
problematiserade även kring ämnet.    

  
Mer att tillägga vad det gäller genomförandet är bland annat att inbjudan (bilaga 1) 
som deltagarna fick skickades ut via post två veckor innan studien skulle inledas. De 
delades även ut på kurs och i klassrum (se 4.2).  
 

4.3.1 Inläggen 
 
Tanken med inläggen tillsammans med seriestrippen har varit att de ska sätta igång 
en diskussion. Jag har utformat dem lite olika men ett gemensamt tema har varit att 
problematisera och ifrågasätta någon del av det studerade ämnet. Inläggen har haft en 
medveten provocerande karaktär för att få fram en så bra diskussion/kommentarer 
som möjligt. Nedan följer ett exempel 
 

Jag tänkte att vi skulle börja med att tycka till lite om det faktum att precis allt 
kan vara konst idag. Allt från att spela psyksjuk till att lägga lite socker i en korg 
och vips så var det konst. 
Mig stör det så in i helvete! 
 
Att det stör mig beror nog på att jag inte kan se syftet bakom många konstverk. 
Vad är det man som konstnär vill visa med en korg med socker som står på 
golvet (ett verk som nu finns att betrakta på Kalmar Konstmuseum). Jag är ju 
inte så dum i huvudet att jag inte fattar att det finns någon slags tanke bakom 
konstverken av idag, att de är idébaserade. Men.... 
Vad tycker du om detta?  
 
Var det inte bättre när man kunde gå till ett konstmuseum och kolla på vackra 
målningar eller skulpturer där det bakomliggande hantverket var så utsökt att det 
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tog andan ur en. Istället för att som nu titta på en liten hög med bortklippta 
nagelbitar blandade med briljanter (även detta ett verk som finns att betrakta på 
Kalmar Konstmuseum). (Blogginlägg 13 april 2009) 

 
Tanken med inläggen är att skapa diskussion inte att visa mina egna tankar och 
åsikter, även om de ibland kan tangera varandra. Alla inlägg finns att läsa som bilaga 
2. Jag har lagt ut ett nytt inlägg varje dag (förutom lördag och söndag) under två 
veckors tid. I dessa inlägg har jag försökt hålla en röd tråd genom att utgå ifrån det 
tidigare inlägget samt de kommentarer som det tidigare inlägget fick i respons. Jag 
har haft tre kategorier under det gemensamma ämnet i åtanke under vägens gång, 
konstverket, konstnären och konstvärlden. Det är dessa som jag har velat få fram 
åsikter och tankar kring. Jag har tagit upp dem i den ordningen som de står i ovan i 
bloggen. Då det visade sig att jag kom att få mer kommentarer i början av studien så 
fick jag följaktligen mer material kring konstverket än till konstvälden. Det kom 
dock att visa sig i en djupare analys av materialet att en och samma kommentar ofta 
ger synpunkter på fler än en kategori, ibland alla tre.   
 

4.3.2 Wettan 
 
Jag förberedde ett par Wettanstrippar innan jag satte igång bloggen. Jag fick dock 
planera om upplägget av när de skulle komma i ordning då jag komma att anpassa 
mig efter deltagarnas kommentarer för att ta upp teman som passade till vart 
diskussionen till tidigare inlägg hade tagit vägen. Wettan som är ett alter ego till mig 
själv har den funktionen att hon kan säga och göra vad hon vill och därmed skapa 
diskussion. Tanken med Wettan har varit att hon ska locka fram åsikter och tankar. 
Att hon ska provocera eller få medhåll med sina bravader. Hon refereras till i ett par 
kommentarer. Samtliga stripper som lades upp på bloggen finns som bilaga (bilaga 
2). Hur jag har gått tillväga när jag har skapat en Wettanstripp är en ganska 
komplicerade sak att beskriva. Ursprunget till idéerna ligger i egna erfarenheter kring 
ämnet och de reflektioner som jag fått när jag läst litteratur. De kommentarer som 
kommit in på bloggen har också påverkat innehållet. Utformningen av figuren och 
stilen i strippen är något som vuxit fram under en längre tid. Att analysera arbetet jag 
gjort med Wettan, vad det gäller tillvägagångssätt, innehåll, utformning och allt 
annat som hör till, ser jag som en uppsats i sig. Det finns inte utrymme att göra det i 
denna uppsats.   
 

4.3.3 Kommentarerna/responsen 
 
Vad det gäller hur aktiv jag har varit som moderator/bloggare för att få fram så 
mycket material som möjligt, alltså så många och innehållsrika kommentarer som 
möjligt så har jag som nämnts innan försökt att finna en röd tråd genom att se vart 
deltagarna tar vägen i sin respons, samt försökt att agitera fram respons. Responsen 
har varit blandad i mängd och innehåll. Det är dock inte så att man ska luras av att 
långa kommentarer ger ett större innehåll att analysera än korta som ofta slår huvudet 
på spiken med en gång. Jag har även nämnt att kommentarerna blev färre i slutet av 
perioden än i början. Deltagarna har varierat i sitt beteende från att vara trogna 
tyckare/deltagare (varav en del har fallit ifrån mot slutet) till de som endast 
kommenterat en gång. Trots inflationen i kommentarer så har jag kört på med inlägg 
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hela perioden och hoppats på fler kommentarer, vilket hade lett till ett större material 
att analysera, vilket i sin tur hade varit att föredra.  
 

4.4 Analysförfarande 
 
Responsen från deltagarna i form av kommentarer på bloggen har givit mig ett 
textmaterial att analysera. Då det är en kvalitativ studie har jag valt att förhålla mig 
till texten i enlighet med den metod som Patel och Davidsson (2003) beskriver. 
Upprepade genomläsningar av texten har synliggjort teman, mönster och kategorier. 
Dessa har följts av en uppdelning och sortering av citat från texten in i kategorier 
(a.a.). 

4.5 Metodreflektioner 
 
En undersöknings validitet eller kanske snarare trovärdighet går alltid att diskutera. 
Vad det gäller trovärdigheten att deltagarna på bloggen faktiskt har sagt vad de 
tycker och tänker utan förbehåll är inget som går att garantera. Det finns saker som 
talar för detta och saker som kanske talar mot det. Till skillnad från en fokusgrupp 
där deltagarna kanske endast säger det de känner är socialt accepterat och utelämnar 
information som inte är socialt önskvärd (Wibeck, 2000) så kan deltagarna i bloggen 
gömma sig bakom en skapad identitet. Det föreligger dock så att en del som blivit 
inbjudna har valt att inte delta alls, detta kan tyda på ointresse, att de har haft svårt att 
formulera sig i text eller att de inte känt sig tillräckligt insatta i ämnet för att kunna 
ge kommentarer. Detta får till följd att den bredd på synpunkter jag var ute efter inte 
kommer fram på samma vis som man kanske fått om man valt att göra individuella 
intervjuer istället. Det finns även de som bara varit inne någon gång och skrivit men 
då ofta en mycket innehållsrik kommentar.  
 
Det finns en risk för att de inlägg som jag lagt ut på bloggen kan ha färgat 
deltagarnas kommentarer och tankar. Det finns även en risk för att läsare av bloggen 
blivit påverkade på ett avskrämmande sätt efter att ha läst vad andra har skrivit i sina 
kommentarer då de kanske verkar mer insatta i ämnet. Och att man därför inte velat 
lägga in en egen kommentar. Samtidigt så anser jag att det faktum att man som läsare 
av bloggen kan se vad andra kommenterat, och därmed själv kunna ge svar på dessa 
kommentarer lika väl som till det som själva bloggen tar upp, som en av metodens 
största fördelar. Detta tillsammans med att man kan vara helt anonym anser jag är en 
styrka i metoden.   
 
Jag anser att bloggen kan vara ett bra verktyg när man gör en studie, det finns många 
fördelar med detta sätt att skapa ett diskussionsforum. Men att ha några deltagare 
som har förbundit sig att kommentera varje inlägg skulle kunna vara ett bra alternativ 
till det ganska öppna förhållningsätt som jag har haft till mina inbjudna deltagare. Jag 
har ju helt förlitat mig på att inbjudan i sig ska räcka för att de ska fortsätta 
kommentera, men så har fallet inte varit och en del av de inbjudna har inte 
kommenterat alls, kanske inte ens tittat in på bloggen. En överrenskommelse med 
tydliga krav för att få delta i undersökningen är därför att föredra. Risken för att 
kommentarerna ska minska ju längre tid som gått blir då inget större problem då man 
har ett antal som förbundit sig till att delta. Så det finns sätt att förbättra metoden 
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som jag valt, men det är väl alltid så när man testar något nytt, det är svårt att uppnå 
perfektion vid första försöket.  
 
Vad det gäller hermeneutiken och validitet så ifrågasätter hermeneutiken det 
traditionella sanningsbegreppet enligt Alvesson och Sköldberg (1994). De anser till 
att börja med att är fakta själv alltid redan är ett tolkningsresultat och att sanning i 
hermeneutiken är liktydig med avslöjandet av väsentliga men tidigare okända 
förhållanden under en text eller flera texter. Vad det gäller resultatet skriver de 
följande: 
 

Resultatet är … aldrig slutgiltigt, utan alltid provisoriskt; vi kan alltid fortsätta 
den hermeneutiska processen, och om vi inte själva finner mer värde för oss så 
kan andra utforskare göra det – om inte annat så kommer nya tider att medföra 
nya frågeställningar och avslöjande, ty hermeneutiken är oupplösligt historisk, 
tidsbunden. (Alvesson & Sköldberg.1994. s.168) 

  
Med detta i åtanke så tar vi oss vidare mot en redovisning av studiens resultat. 
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5 RESULTAT 
 

5.1 Uppfattningar kring konst och konstbegreppet 
 
Jag har valt att redovisa uppfattningar kring konst i tre kategorier som behandlar 
uppfattningar kring själva samtidskonsten, uppfattningar kring hur konst ska vara 
och etik och moral i konsten. Citaten kommer inte att redovisas med referenser 
eftersom att informanterna har haft möjlighet att vara anonyma i bloggen. 

5.1.1 Hur upplevs Samtidskonsten 
 
Vad det gäller responsen kring samtidskonsten så kan man finna att den upplevs både 
positivt och negativt. Om vi ska ta och börja med de positiva delarna så ses den som 
spännande då den oftast fylls med en idé, en tanke eller ett påstående. Den beskrivs 
också som något som får betraktaren att tänka till. Den ses som opretentiös, fri och 
nyskapande.  
Det är dock så att det är fler kommentarer som framhäver problem i och med 
samtidskonsten. Något som lyfts fram är att samtidskonsten kräver mycket av 
betraktaren, att man måste läsa in sig på verket via en ”tjock lunta teori” som en av 
respondenterna beskrev det, något som upplevs som tidskrävande och jobbigt. 
 

Innan man kommit så långt har hjärnan smält på en. 
 
Responsen ger en bild av att man upplever möjligheten till att kunna förstå 
samtidskonsten som svår om man inte är insatt och beläst i ämnet och att en viss typ 
av konst därför endast blir intressant för en ”kulturelit”.  Den traditionella konsten 
ses som något som är lättare att ta till sig i jämförelse med den social kritiska 
konsten.  
 

Det traditionella måleriet är ju nästan alltid mer lättillgängligt än den 
socialkritiska konsten. 

 
En annan kritik som riktas mot den idébaserade konsten och samtidskonsten är att 
den hela tiden måste vara så provocerande hela tiden och att den därför är känslig för 
upprepningar. Man kan inte göra det som reda gjorts utan måste hela tiden finna nya 
vägar. Här är dock resultatet tvetydigt då det finns en annan syn som till synes verkar 
mer välvilligt inställd mot denna typ av konst. Här finns det en förståelse för hur 
samtidskonsten fungerar och att det handlar om att göra det annorlunda. 
  

Samtidskonsten handlar väl om att göra det annorlunda hela tiden. Att göra det 
som ingen annan gjort tidigare. Ofta ”råkar” det väl bli så att det provocerande är 
det nya. Har man idétorka då skulle jag rekommendera följande recept… 
1. Ta ett äckligt och billigt material. 
2. Till detta behöver du ett nytt lagom oväntat sammanhang. 
3. Tänk ”vad skulle bli lite lagom provocerande om jag gjorde?” 
4. Och vips har du något unikt och annorlunda. 

 
Här ser man två olika synsätt på samtidskonsten och att den ”alltid” ska vara 
provocerande och nyskapande. I en den ena kommentaren så kan man läsa av att 
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deltagaren upplever det som negativt och den andra ser det snarare som det 
samtidskonsten handlar om.   
 
Till samtidskonstens försvar beskriver två av deltagarna att de tror att samtidskonsten 
kommer att förstås först i efterhand när man har fått en överblick och att betydelsen 
av samtidskonsten är svår att bedöma i dagsläget.  
 

Det är väl också så att det kan vara svårt att analysera ett verk i nutid, om det är. 
intressant och betydelsefullt kanske visar sig om 10 år. 

  
Om man ska sammanfatta hur deltagarna uppfattar samtidskonsten så kan man se en 
positiv del i att den upplevs som ”skön och befriande”, att den har ett innehålls om 
gör den mer spännande. Vad det gäller de negativa uppfattningarna av 
samtidskonsten så domineras de av att den är svårtillgänglig, att den riktar sig till en 
kulturelit som kan läsa av den då de känner till ämnet i teori och att vanliga lekmän 
inte förstår alls. Det finns även synpunkter som pekar på att den är upprepande och 
lider av att den hela tiden måste vara provocerande och nyskapande. Till dess försvar 
så finns det synpunkter som menar att samtidskonsten kommer att förstår till fullo 
först i efterhand.  
 

5.1.2 Bra och dålig konst, vad ett konstverk ska/inte ska göra! 
 
Jag har valt att inte dela upp resultatet av responsen i vad som utgör bra konst eller 
vad som definierar dålig konst då responsen från deltagarna snarare har tendensen av 
att beskriva hur konst borde eller inte borde vara. Det finns tydliga önskemål kring 
hur konsten ska vara. I en tolkning av materialet så kommer jag fram till följande 
byggstenar för bra konst: Verket ska ha ett innehåll, det ska beröra, den ska vara 
genomarbetad och man ska kunna förstå syftet. Jag kommer nu redovisa varför jag 
gjort denna slutsats kring hur konst bör vara.  
 

Innehåll 
Det tydligaste mönstret eller temat om man så vill ligger i vikten av att konstverket 
har ett innehåll av betydelse. Det ska fyllas med en tanke, en idé eller ett påstående 
för att den ska vara spännande Resultatet visar att ett konstverk som laddas med idé 
upplevs som djupare och mer meningsfullt. De innehåll som men vill att konstverket 
ska laddas med bör ge ett annat perspektiv på vår samtid. Innehållet skall gärna gå att 
läsas av på flera nivåer enligt en respondent. 
 

Det sägs att bra konst ska vara en slags spegel åt sin samtid… Kan 
samtidskonsten ge nya perspektiv på dessa frågor så är det bra. Jag menar på ett 
smart och finurligt sätt, så folk får något att klura på. 

 
Jag tolkar in en vilja att se ett innehåll som kan vara både komplext, men samtidigt 
ge något till alla betraktare oavsett vilken förförståelse man har för ämnet som tas 
upp och konst i sig. Det finns en önskan om att ämnet ska ligga nära betraktaren och 
inte handla om saker som borde belysas men som glöms bort när man lämnar 
konsthallen. Respondenten i detta fall menar att ett budskap som handlar om en 
orättvisa som sker långt från betraktarens egna verklighet glöms bort. Respondenten 
talar här om en närhetsprincip som bör finnas om det är en förändring som man är 
ute efter i sitt syfte med verket. 
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Tack  för google-tipset. Här finns det ett budskap!!! (Super!), men... jag tycker 
att verken i sig är måttligt provokativa, söta flickor, med riktigt hår i all ära och 
,håller med dig, belyser något vi alla bör känna till, men... faan, vilket säkert 
kort! Detta sker ju inte här! Vi kan i godan ro betrakta skulpturer och mosaiker 
på säkert avstånd och säga som vi alltid säger "Det är fruktansvärt hur 'dom' gör" 
för att nästa dag gå och köpa oss ett fint klädesplagg tillverkat av något 
flickebarn som sluppit undan en himmel för att få leva ett helvete! 

 
Inte någonstans i materialet har jag hittat att någon som föredrar endast en estetiskt 
snygg yta framför ett budskap eller tydligt innehåll. Däremot finns det de som menar 
att det är ett plus om det även kan vara en vacker yta, en respondent beskrev det som 
”ögongodis” med ett budskap. 
 

Sån´t gillar jag, vacker och genomarbetat men med en bärande idé under som 
gärna touchar någon angeläget/hemskt. 

 
Det finns även någon som menar att det finns olika typer av konst och en typ är vad 
respondenten menar den rent estetiska, vars syfte är att den är snygg.  
 

Beröra 
 

Responsen visar att konsten ska beröra betraktaren samtidigt som den är tillräckligt 
tydlig för att budskapet/innehållet ska nå fram. En av respondenterna beskriver det 
som att konst ska ruska om OSS, men vill bli påverkad av konsten.  
 

Jag vill se något som ruskar om OSS, något som får OSS att reflektera över vad 
vi gör och hur vi lever, ifrågasättande av våra självklarheter á la Magnus Betnér! 

 
Vikten av att ett konstverk måste kunna beröra eller ge någon form av öppning till 
reflektion är tydlig i responsen kring konsten. 
 

Genomarbetad/Arbetsprocess 
 

I diskussionen har det framkommit att man vill se en konst som är genomarbetad och 
som har kvalitet. I kritik som lyfts fram mot samtidskonsten av en av deltagarna kan 
man läsa av en misstro till att konsten är genomarbetad, att mycket handlar om 
efterkonstruktion och att tanken bakom konstverket är tunna I en tolkning av 
materialet så kan man se en önskan bakom kritiken, där konsten ska vara tillräckligt 
genomarbetad så att det blir tydligt att det verkligen finns en meningsfull tanke 
bakom. 
 

Det ska vara genomarbetat. Även om man inte gillar konsten så ska man ändå se 
att den har en viss kvalitet. 

 
Det finns även en skepsis mot att konstnärer bara sätter in sina objekt/idéer i ett konst 
kontext, konst sammanhang och så blir det konst, i responsen kan man tolka visa 
utsagor som nedvärderande av ett sådant arbetssätt och att man tycker att konstnärer 
gör det för lätt för sig. Ordet Vips som används i citatet nedan, pekar på att 
respondenten upplever denna typ av konst som något där vad som helst kan bli bra 
konst bara konstvärlden säger att det är så.   
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För inom konstvärlden verkar t ex uppskatta den fejkade självmordskandidaten 
som bra konst, MEN konstnären i detta fallet satte ju in sitt verk i en kontext 
(som det så populärt heter) och VIPS var det konst. Riktigt dålig konst, om du 
frågar mig. 

 
Förstå 

 
Om man ska titta lite närmare på hur deltagarna upplever att dålig konst eller kanske 
snarare hur konst inte ska vara så följer det tankarna kring vikten av att 
budskapet/innehållet ska komma fram, att det ska vara tydligt och inte endast för den 
pålästa kultureliten. Det är viktigt att betraktaren ska kunna förstå.  
 

… Problemet då, tangeras i stripparna om kulturelit "vilken jävla parafras?" - en 
stor del av konsten blir intressant för just kultureliten, som ser parafraser, 
referenser och annat, men för oss stackars lekmän blir reaktionen ofta "Qué?!?". 

 
Här refererar deltagaren till en av stripparna se bilaga 2. Resultatet visar tydligt att ett 
konstverk måste avslöja budskapet, konsten uppmanas att vara subtilt tydlig, att det 
inte står skrivet på näsan på folk, men att det inte ska var dolt för betraktaren. Med 
betraktaren menar man i det här fallet vanligt folk och inte endast de som är insatta i 
samtidskonsten något som ovan 
 

Jag anser att verket ska avslöja budskapet (dvs poängen ska inte enbart 
presenteras av de "besserwissrar" som Wettan poängterade, eller utgöras av 
milslånga analyser och/eller textförklaringar).  

 
 

Om man ska sammanfatta responsen kring bra och dålig konst så skulle man kunna 
sammanställa vad deltagarna anser att konst ska göra på följande sätt. Den ska 
kommunicera med betraktaren på ett sätt så att de flesta kan förstå, den ska alltså 
vara tillräckligt tydlig och avslöja sitt budskap. Konsten ska beröra och vara 
genomarbetad. Den ska ge nya perspektiv på kända frågor på ett smart sätt och vända 
upp och ner på saker som tas för sanning. Som avslutning på denna del av resultatet 
vill jag visa en av deltagarnas definition på vad lyckad konst är. 
 

Poängen med konst tänker jag kan vara A) rent estetisk - den är snygg! Eller B) 
Den berör. C) Den förklarar och sätter fingret på.  
Lämnas betraktaren likgiltig har konsten någonstans misslyckats.  

 

5.1.3 Etik och moral i konsten 
 

I min tolkning av materialet så tycker jag att jag finner tillräckligt för att kunna påstå 
att samtliga deltagarna som kommenterat kring etik och moral tycker att man måste 
ta hänsyn till etik och moral i konsten. Vad som är lite otydligare och som skulle 
kräva ett större material för att kunna ge svar på är frågan om var gränsen går för 
konstnärernas frihet, att göra i konstens namn. Till exempel att göra något som är 
olagligt kanske inte betyder att man går emot vad som för någon uppfattas som god 
moral och etik. Men det är tydligt att man förväntar sig att konstnären som gör något 
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olagligt ska vara beredd på att ta konsekvenser av sitt arbete, detta visar sig i flera 
utsagor.  

Man måste som konstnär ta ansvar för vad man gör. Konsten kan aldrig bli 
någon ursäkt. Att man bara kallar det konst för att slippa ta ansvar. 

 
En av respondenterna resonerar kring hur ett konstverk och en konstnärs agerande 
kan rättfärdigas om verket har ett högre syfte. Om syfte att förändra något i samhället 
som är fel. 
 

… Då kan målet helga medlet. Om hon (syftar på konstnären) gjorde det för 
meningslös provokation så tycker jag det var både oetiskt och omoraliskt…  

 
Vad som kan vara viktigt att redovisa här är att en deltagare hade skrivit en mycket 
lång kommentar, i ren ilska och frustration, denna hade dock försvunnit när hon 
skulle lägga upp den. I en kort kommentar berättade hon detta och skrev att hon 
skulle göra ett nytt försök senare. Någon ny kommentar kom dock inte in.  

En kommentar som i min tolkning kan visa prov på en frustration vad det gäller 
frågan om etik och moral i konsten handlade om ett inslag som respondenten hade 
sett på kulturnyheterna där en konstnär menade att konstnärer inte behöver tänka på 
etik och moral. Respondenten reagerade starkt på detta. 

Plus att idioten sa att man inte behövde tänka på etik när man jobbar med konst. 
Självklart måste man det!!! 

 
För att sammanfatta uppfattningarna kring etik och moral i konsten så är det tydligt 
att deltagarna som reflekterat över detta ser det som ett ansvar för konstnären att se 
till att man inte går över gränsen vad det gäller moral och etik. Var den gränsen går 
framkommer dock inte tydligt i materialet. Tydligt är dock att om man ska göra 
något som ligger på gränsen till omoraliskt och oetiskt så måste verkets syfte vara att 
förbättra något som är fel i samhället, då kan målet helga medlet. 

 

5.2 Hur upplevs konstnärer 
 
Deltagarnas tankar kring konstnärer ger uttryck för en varierad bild av den nutida 
konstnären. Detta i avseende av vad den bör sysselsätta sig med, hur den uppfattas 
och vem som får titulera sig konstnär.  
 
Variationen i responsen är som störst vad det gäller vem som får titulera sig 
konstnär. Här följer några citat som beskriver resonemanget kring titeln Konstnär 
med stort K. Uppfattningarna går isär då någon menar att det är ointressant vem som 
kallar sig för konstnär. En respondent menar att titeln är skapad efter handling, att det 
är kunskap eller handling som ska ligga till grunden i om någon kan titulera sig 
konstnär eller inte. Det finns även en syn där betraktaren anses ha en stor roll i detta 
avseende. Någon annan menar att det är konstvärlden som i slutändan bestämmer 
vem som är konstnär. Detta pekar på att respondenterna upplever att det är ett 
erkännande från konstvälden ger tyngd åt konstnärstiteln. Följande citat visar en 
uppfattning om att det är tiden som kommer avgöra vem som var en ”konstnär”. 
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Gränsen måste gå vid det officiella erkännandet. När spekulationerna och 
debatten har tystnat och självklarheten tar över.  

 
Det finns även en kommentar med en underton som synliggör uppfattningen om att 
hantverksskickligheten hos visa konstnärer borde skattas högre än den ”idébaserade” 
konsten.  
 

Och för mig är det då väldigt knepigt när de otroligt begåvade människorna som 
har lagt år efter år med att jobba med ett hantverk sedan hamnar i samma grupp 
med en kille som limmar ihop plastpåsar för att säga något om situationen i 
Sydamerika. 

 
Kommentaren visar på en frustration kring hur konstnärer väljer enklare lösningar i 
sitt skapande, om man över huvudtaget ska prata om skapande, kanske synliggörande 
är ett bättre ord.  
 
 
Responsen kring konstnären och hur den uppfattas ger uttryck för en misstro mot 
konstnärernas avsikter. Respondenterna använder uttrycket ”kommer undan” i 
syftning mot konstnärernas arbete, att de använder för enkla medel och gör saker 
slarvigt. Man menar även att konstnären kommer undan med abstrakta resonemang, 
att det finns en möjlighet till att vara vag och att det utnyttjas.  
 

Personligen kan jag ofta tycka att samtidskonstnärer "kommer undan" med 
alltför abstrakta resonemang och ett alldeles för enkelt/slarvigt utförande. 

 
En respondent ger en annan bild av konstnären, även denna bild visar en form av 
misstro mot konstnärernas avsikter med sitt arbete då respondenten upplever att det 
ofta handlar om att konstnärer söker rampljuset snarare än att försöka nå fram med 
något betydelsefullt.  
 

Mycket rampljussuktande dramatik utan större betydelse tycker jag! 
 
En respondent ger ett exempel på en konstnär/konstnärstyp som smart affärsman 
snarare än ”genuin” konstnär. Respondenten tycker inte om att det är så att 
konstnärer kan leva på sitt namn och sedan göra samma sak om och om igen och 
tjäna massor med pengar på det, vilket blir följden när konstvärlden har givit sitt 
erkännande.  
 

Så å ena sidan avgör konstvärlden vem som är erkänd, men samtidigt så 
accepterar konstvärlden många konstiga avarter, typ Hirst, som egentligen bara 
är en otroligt smart affärsman. Han upprepar sin uttjatade koncept så länge det 
går. Konstvärlden är helt knäpp. 

 
I en sammanfattning så kan upplevelserna av och hur man ser på konstnären 
beskrivas på följande vis. Konstnärstiteln borde vara kopplad till handlingen och den 
faktiska kunskapen. Responsen visar att man upplever att det är konstvälden och 
tiden som bestämmer vem som är en ”riktig/framgångsrik” konstnär. Det finns en 
misstro till konstnärer och deras egentliga syfte med sin konst, misstron ligger i om 
de verkligen är ute efter att få fram ett budskap eller om de endast söker rampljuset. 
Man kan också se att det finns en liten skepsis till att konstnärer som kan ett hantverk 
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och har en begåvning hamnar i samma fack som de konstnärer som jobbar mer 
idébaserat.  
 
 
 

5.3 Hur upplevs konstvärlden 
 
Det är viktigt att poängtera att denna del av studien kunde och borde utforskats mer 
med inlägg på bloggen som handlade om Konstvärlden. Tidsbrist och det sviktande 
intresset att kommentera från respondenterna har gjort att materialet/text som knyter 
an till konstvärlden lämnar mer att önska.  
 
Det finns dock ett mönster i de kommentarer som behandlar konstvärlden indirekt, 
jag menar då kommentarer kanske handlar om konstnärer eller konstverken, detta 
mönster ligger i att det verkar finns en skepsis gentemot konstvärlden. Man anser att 
konstvärlden är helt knäpp och att man ogillar att makten finns oss en liten elit. Det 
finns alltså en tydlig kritik mot konstvärlden och dess bedömningar av vad som är 
bra konst i materialet. Jag tolkar tonen i många av kommentarerna som att det har en 
ton av förakt mot hur konstvärlden fungerar och hur konstnärer agerar i den.  
Vad det gäller bedömningen av konst och att den ligger i händerna på konstvärlden 
så finner jag en viss motvilja till att låta den göra det utan att det snarare är 
konsumenten av konsten som ska göra det.  Konstvärldens aktörer benämns som en 
liten klick snobbar, detta tolkar jag som en negativ syn på den värld där konsten 
finns, att det är fel personer som har makten över vad som ska anses vara bra eller 
dålig konst. 

 
Konstvärlden är helt knäpp. 

 
I verkligheten är de som bestämmer vad som är vad, bra eller dåligt en liten klick 
snobbar, liknade filmrecensenter och Bert Karlsson kloner. 

 
Det finns andra synvinklar på konstvärlden som lägger en negativ klang över 
begreppet. Här menar responsen att konstvärlden är introvert och att man måste vara 
väldigt insatt i samtidskonsten för att kunna förstå varför konstvärlden ser på konsten 
så som den gör.   
 

Samtidskonstvärlden är väldigt introvert. Många gånger måste man vara extremt 
insatt för att ett verk pekar på ett annat verk, som är en parafras på ytterligare ett 
verk som... Det är helt enkelt inte tillräckligt intressant att följa om man inte på 
något sätt är involverad i denna samtidskonstvärld. Men om man är inne i denna 
värld såsom gallerist, curator, konstnär, så måste man väl navigera runt där på 
"rätt" sätt, så att rätta personer, curators och journalister lägger märke till en. 
Samtidigt finns det ju en slags parallell konstvärld, där traditionell konst 
uppskattas och visas i hög grad. 

 
Den respondenten som citeras ovan delar upp konstvärlden i två delar. Dels 
samtidskonstvärlden som hon ser som introvert och dels en konstvärld där en 
traditionell konst gess utrymme för. Deltagaren ger här en förklaring till varför det 
krävs mycket av en betraktare för att man ska kunna ta del av vissa verk, något som 
man inte kan om man inte är tillräckligt insatt i samtidskonstvärlden. Åter igen så 
kommer det fram att man upplever att det krävs mycket av betraktaren av 
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samtidskonst (se 5.1.2, Förstå). Det finns några kommentarer som försvarar 
konstvärlden där man menar att det finns saker som är intressanta och berör som 
kommer från konstvärlden. 
 

På något sätt måste man försöka förstå konstvärlden. Och ibland försvara den 
lite, fast den är helt sjuk egentligen. För vissa saker är ju intressanta och berör. 

 
Sammanfattningsvis kan man utläsa att respondenterna ser på konstvärlden som 
något som är knäppt, introvert och innehåller en klick snobbar. Jag måste dock åter 
igen lyfta fram att materialet kring denna fråga inte är tillfredsställande för att kunna 
göra en djupare analys.   
 

5.4 Sammanfattning av resultat 
 
Sammanfattningsvis så vill jag framhålla delar ur resultatet som jag kommer att föra 
en diskussion kring i följande kapitel.  
 

• Responsen visar att innehållet i konsten är viktig, den ska fyllas med ett 
budskap, en idé eller synliggöra något i vårt samhälle.  

• Innehållet måste vara tydligt för betraktaren, man måste kunna förstå. 
• Responsen visar att man vill se en genomarbetad konst. 
• Det finns en misstro mot konstnärens intentioner. 
• Resultatet är tvetydigt vad det gäller vem som bör få kalla sig konstnär. Vissa 

accepterar att det är konstvärlden som bestämmer och andra menar att det är 
handlingen och konsumenterna som bör avgöra.  

• Man ifrågasätter att konstnärer som kan ett hantverk hamnar i samma fack 
som de som bara tar ett föremål och sätter in det i ett kontext och kallar det 
för konst. 

• Det finns ett motstånd till att makten över den goda konsten ligger hos 
konstvärlden, en värld som man till viss del upplever som konstig och 
introvert. 
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6 DISKUSSION 
 
 

6.1 Att använda blogg som undersökningsmetod 
 
Den metod jag valt att genomföra min undersökning med är ny så till vida att det inte 
finns med i litteratur kring forskningsmetoder. Den har varit experimentell i sin 
utformning och kan så här i efterhand förbättras i många avseende. Exempelvis så 
valde jag att koncentrera undersökningen och bloggen i tid, två veckor. Just detta tror 
jag inte var fel då jag märkte att kommentarerna blev färre ju längre tiden gick. Vad 
som däremot kunde gjorts för att få in fler kommentarer och därmed mer 
material/text att analysera är att ha en tydlig överrenskommelse med de inbjudna 
deltagarna. Till exempel att de hade förbundit sig till att kommentera varje inlägg 
minst en gång om de valt att delta i studien under denna period (lockat med någon 
form av gåva). De kommentarer som sedan tillkommit, om intresse för bloggen 
spridit sig, kan både nu och då ses som bonus.  
Detta till trots så upplever jag att bloggen har varit ett bra sätt att få fram 
uppfattningar. Det verkar dock som att ämnet i sig är aningen bortjagande för de 
personer som inte har någon som helst koppling till den. Jag har fått höra att personer 
är inne och tittar på bloggen men inte kommenterar för att det känner att de inte kan 
något om ämnet. De kommentarer som kommit in snabbt kan också verkat som en 
avskrämmande faktor då de kanske upplevts som skrivna av mycket insatta personer, 
och att man då känt att den egna tanken eller åsikten inte passar in eller är lika 
välformulerad. Detta är dock bara egna spekulationer och dragna slutsatser.   
 
 

6.2 Synen på samtidskonsten 
 
Jag har valt att dela upp diskussionen kring synen på samtidskonsten för att på ett så 
tydligt sätt som möjligt kunna föra fram, de enligt mig, viktigaste delarna som 
studien har gett under denna kategori. 

6.2.1 Innehåll 
 
Det som är mycket tydligt i resultatet kring hur man ser på och upplever 
samtidskonsten så är det vikten av att det finns ett innehåll/syfte med konsten och att 
detta innehåll/syfte kommer fram. Vilks (1999) beskriver en samtidskonsten som vill 
kommunicera med publiken, i resultatet av denna studie så framkommer det dock att 
samtidskonsten upplevs som svårtillgänglig, svår att förstå om man inte kan sin 
konstteori. Detta motverkar ju syftet att kommunicera med publiken. Jag kommer 
dock att återkomma till detta lite senare.  
I den traditionella konstuppfattningen så handlar det om konsten som objekt och det 
sköna i konsten. Denna uppfattning verkar leva kvar så till vida att responsen i 
studien visar att man gärna ser att det finns ett innehåll men även att verket i sig är 
”ögongodis”. Det finns allstå spår av den traditionella synen på konsten samtidigt 
som man bejakar att konsten har ett djupare syfte, gärna något som tar upp 
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samhällsfrågor, synliggör, vilket stämmer överrens med den socialkritiska konsten 
som enligt Vilks är den dominerande inom samtidskonsten. 

6.2.2 Förändra något 
 
Om vi ser på hur resultatet ser ut vad det gäller hur konst borde vara så sätts störst 
vikt vid innehållet och syftet med konsten. Den socialkritiska samtidskonsten som 
beskrivs av Vilks och Schibli (2005) ska ju ta upp angelägna och viktiga ämnen om 
världen och hur man kan förbättra den. Vilks och Schibli (2005) har en kritisk syn till 
om konsten verkligen kan förändra något. En syn som delas med en av 
respondenterna som menar att man kan beröras/förfäras över något i konsthallen, 
men det dröjer inte länge förrän man glömt bort det hela och återgår till det vanliga. 
Respondenten i detta fall menar att konsten måste ligga mycket nära betraktaren om 
det är en förändring av samhället som man söker. Den konst som Allerholm (2005) 
beskriver, där konstnären lämnar bohemrollen och provokatörsrollen för att istället 
bli en del av samhället och direkt stå för förändringen skulle nog tilltala denna 
respondent.  
 

6.2.3 Vad som helst kan vara konst! 
 
Den institutionella konstteorin går ut på att ett objekt blir konst när situationen, teorin 
och konstvälden utnämner det som sådant (Vilks & Schibli, 2005). Jag kan tycka mig 
skönja en viss skepsis i resultatet mot att en konstnär kan ta vilket objekt som helst 
och få det utnämnt till konst av konstvärlden i resultatet.  
 

För inom konstvärlden verkar t ex uppskatta den fejkade självmordskandidaten 
som bra konst, MEN konstnären i detta fallet satte ju in sitt verk i en kontext 
(som det så populärt heter) och VIPS var det konst. Riktigt dålig konst, om du 
frågar mig. 

 
Jag tolkar detta som att respondenten inte är riktigt nöjd med att en idé eller ett verk 
blir konst bara för att det är en konstnär som gör det och att konstvärlden accepterar 
det som konst. Som sagt så stämmer inte detta synsätt med den institutionella 
konstteorin. Men det är dock intressant att observera att respondenten inte påpekar 
att sådan konst inte är konst, utan att det snarare är dålig konst. Detta kan ju ändå ses 
som ett accepterande av att vad som helst kan vara konst, men inte bra konst. Så på 
ett vis så stämmer uttalandet med den institutionella konstteorin, dock inte i det 
avseendet att man ska låta konstvärlden bestämma vad som är bra konst.   
 

6.2.4 Vikten av att kunna förstå 
 
Ska man behöva veta vem fan Kafka är för att kunna förstå konsten är en fråga som 
synliggörs i en av Wettanstripperna. Är det så att texter kring (och kanske personen 
bakom) konstverket har blivit så pass viktiga att vi måste vara beredda att ägna 
ganska mycket tid åt dessa för att kunna förstå konstverket? Enligt Vilks och Schibli 
(2005) så krävs det att ett konstprojekt/konstverk innefattar en diskurs och en 
kontext, där diskursen skall innehålla teoretiska inslag.  I resultatet finns det två 
synsätt på att konstverken ofta kräver mer av betraktaren än att bara ”betrakta”. En 
förhållandevis positiv syn mot en negativ syn. Den negativa synen handlar om att 
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man inte tycker att det ska vara nödvändigt att läsa in sig via en tjock lunta teori för 
att förstå eller att man måste tillhöra en kulturelit som kan läsa av konsten då de har 
förförståelsen. Denna syn kan man koppla till den traditionella konstuppfattningen 
där konstvärdet ligger i objektets form, Vilks (1997). Här vill man se ett verk som 
kan stå för sig själv utan att man behöver se till diskursen eller kontexten. Att säga 
att de som är mer positiva till denna form av konst helt accepterar den institutionella 
teorin, där konsten har den identitet som tillskrivits den och det som konstvärlden 
anser vara kvalitet anser jag inte gå att avgöra i denna studie. Det finns dock 
tendenser som visar på en mer öppen syn till att konsten inte är tydlig och att den 
kräver lite av betraktaren, att det är bra att man får tänka efter själv.  
 

6.3 Synen på konstnären  
 
Stjernfelt och Thomsens (2007) bild av att konstnären snarare lägger ner mest arbete 
på att söka nya vägar och aldrig göra det som förväntas i sin konst istället för kvalitet 
i konstverket kan även hittas i hos respondenternas syn på konstnären och dess 
arbete.  Det verkar finnas en misstro i responsen mot konstnärernas avsikter i sitt 
arbete. I resultatet kan hittar vi ord som ”rampljussuktande” agerande, att konstnärer 
”kommer undan med” och ”utnyttjande av koncept”. 
Trovärdigheten som konstnär får man enligt Vilks och Schibli (2005)får sin 
utbildning verksamhet och konstvärldens erkännande. Respondenterna vill se att det 
är handlingen och kunskapen som avgör om man är konstnär eller inte, något som 
stämmer överens med två av de kriterier som Vilks och Schibli (2005) lägger fram.  
Vad det gäller det tredje kriteriet som handlar om konstvärlden så finns det en grad 
av oliktänkande i resultatet. Vi kan se en kritik mot att det är konstvärlden som 
bestämmer om en konstnär ska få uppmärksamhet eller inte. Man anser istället att det 
är konsumenterna/betraktaren av konsten som ska avgöra. Men samtidigt så finns det 
en viss förståelse för att det fungerar som det gör.  
 

Det är en sak att utge sig för att vara en konstnär och en helt annan sak om 
konstvärlden (med stort K) kallar dig konstnär. 

 
I resultatet kan man hitta utsagor som ger en bild av att respondenten har en 
traditionell syn på konstnären, geniet, och att man värderar det högre än de som 
håller på med den mer idébaserade konsten.  
 

Och för mig är det då väldigt knepigt när de otroligt begåvade människorna som 
har lagt år efter år med att jobba med ett hantverk sedan hamnar i samma grupp 
med en kille som limmar ihop plastpåsar för att säga något om situationen i 
Sydamerika. 

 
Jag tycker att det framstår ganska tydligt i detta citat att man ifrågasätter att 
konstnärer med en ”begåvning” hamnar i samma fack som någon som ”limmar ihop 
plastpåsar”. Detta visar en syn där man höjer upp de traditionella konsterna, som är 
kopplat till ett hantverk och de konstnärer som håller på med det i förhållande till de 
som använder sig av, lättare arbetsmetoder.  

6.4 Uppfattningar kring konstvärlden 
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Det som är tydligast inom den här kategorin är det finns ett motstånd till den 
institutionella teorin, att den lägger all makt hos konstvärlden beträffande vad som 
ska anses som god kvalitet i samtidskonsten. I syfte mot konstvärlden så skriver en 
respondent följande: 
 

I verkligheten är de som bestämmer vad som är vad, bra eller dåligt en liten klick 
snobbar, liknande filmrecensenter och Bert Karlsson kloner. 

 
Resultatet är tudelat i frågan då det faktiskt finns de som (motvilligt) accepterar att 
det är Konstvärlden som innehar denna makt, att det är den som i slutändan ger 
konstnären legitimitet. I de fallen så har man ju faktiskt accepterat den institutionella 
konstteorin som enligt Vilks (1999) i just detta avseende är den teori där det är 
konstvärlden som bestämmer vad som har kvalitet.  
 
Resultatet visar också att man tänker på konstvärlden som introvert och konstig, men 
att den kan frambringa saker som är intressanta och berör. Varför är det så att man 
tänker på konstvärlden så som studien visar? Som tidigare nämnts så finner jag inte 
tillräckligt med material i responsen för att kunna dra några mer konkreta slutsatser 
vad det gäller konstvärlden, något som kanske vore intressant för fortsatt forskning.  
 
 

6.5 Sammanfattning/Slutsats 
 
Det som är visar sig i denna studie är att det finns en blandning av traditionella och 
”institutionella” (syftar till den institutionella konstteorin) syn på ämnet. Det finns en 
acceptans till att vad som helst kan vara konst men vad det gäller kvaliteten och vem 
som borde bestämma över vad som är kvalitet så accepteras inte den institutionella 
konstteorin fullt ut. Jag tror att detta kan bero på att det under senare tid har 
debatterats kraftfullt i media kring samtidskonstverk som accepterats av konstvärlden 
men som upprört allmänheten, om än med hjälp från media. Det är ofta dessa 
”provocerande” verk som får utrymme i media och kanske därmed är den typ av 
konst som förknippas starkast med samtidskonstbegreppet. Att jag tycker mig kunna 
tolka in en misstro mot konstnärens intentioner i responsen kan också ha att göra 
med den senaste debatten om provocerande konst, som står på gränsen till att vara 
omoralisk. Man kan fråga sig hur pass påverkade deltagarna har varit av denna 
debatt? Kanske är det då lättare att se en kvalitet i den mer traditionella konsten och, 
som responsen visar, lättare att lägga en högre värdering på den typen av konst som 
där det finns en begåvad konstnär bakom med en gedigen utbildning och kunskap 
inom ett ”hantverk”. Jag tror att den traditionella uppskattningen för det sköna alltid 
kommer att finnas kvar men studien visar tydligt på att man vill se konstverk som har 
ett innehåll, en mening och vad jag tolkar ligger nära den socialkritiska konsten som 
är dominerande nu. Kanske är det upp till oss bildlärare att börja blanda upp den 
oftast väldigt traditionella undervisningen med lite institutionell social kritik och 
idébaserade konstformer om vi vill att alla ska ha en chans att få en relation till 
samtidskonsten och konstvärlden. Kanske skulle den då bli mer demokratisk?  
 
En sista slutsats är att om vi vill förstå samtidskonsten så som konstvärlden och 
konstnären bakom förstår den så måste vi nog vara beredda att sätta oss in i 
diskursen. Annars får man välja att uppleva samtidskonsten och tolka den efter eget 



29 

huvud och strunta i om man har fattat den rätt. Någon sa i responsen att ett bra 
konstverk kan läsas av på flera nivåer, jag är beredd att hålla med. Om så är fallet får 
alla en chans att ta del av samtidskonsten oavsett om man vet vem Kafka är eller 
inte. 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
I bakgrunden gick det att läsa om museum och att deras besökare till största del 
kommer från en god ekonomisk och akademisk bakgrund. Det som hade varit 
intressant att undersöka i samband med en likande studie som denna är vilka det är 
som ligger bakom responsen i undersökningen, är det möjligtvis så att det stämmer 
överrens med ovan nämnda faktum? Spelar det någon roll vilken bakgrund man har 
vad det gäller intressent för samtidskonsten, vilka är det som intresserar sig och vilka 
väljer att avstå från att kommentera. Jag vet ju till vis del vem det är som ligger 
bakom användarnamnen, men har i denna studie valt att bortse från deras bakgrund. I 
en fortsatt forskning skulle en komparativ undersökning vara intressant där man 
väljer ut ett fåtal deltagare med olika bakgrund och gör intervjuer med dem kring 
ämnet.    
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BILAGA 1 
 
Hej 
 
 
Jag skulle vilja bjuda in dig till att medverka i en undersökning.  Nej riv inte sönder 
pappret, inte än i alla fall. Min undersökning handlar om människors förhållande till 
konst. Jag förstår om du nu trevar efter en tändare i fickan, men inte elda, inte riktigt 
än.  
 
Din del i undersökningen, om du väljer att medverka, kommer att vara att 
kommentera inlägg på en blogg och kanske, om du känner dig manad kommentera 
andra medverkandes kommentarer. Är du kvar? 
 
Jag ska göra mitt yttersta för att inläggen skall vara så intressanta, underhållande och 
provocerande som möjligt och till min hjälp har jag Wettan presenterade sig på 
framsidan.  
 
Viktigt att veta är att det är en tidsbegränsad studie på två veckor, så om du känner 
att du kan avvara ett par minuter mån-fre dessa veckor för att läsa och kommentera 
det som jag skriver under denna tid skulle du göra mig mycket lycklig. Även om du 
hatar konst så är dina tankar väldigt intressanta för mig att läsa, för vem gör inte det 
ibland! Och om du älskar konst så är du givetvis också väldigt viktig för mig.  
 
Star skottet smäller den 14 april men det finns redan nu lite att titta på! 
Adressen till bloggen är http://wettan-eriksson.blogspot.com 
 
Mig kontaktar du lättast via mail:  nettan66@hotmail.com eller tel 070-6023372 
 
OBS! Du kan vara helt anonym, eller maila mig vilket namn du använder som 
avsändare i bloggen.   
 
Jag hoppas vi möts på bloggen om ett par veckor! 
Med vänliga hälsningar 
Anette Eriksson 
Bildlärare på Lars Kaggskolan i Kalmar  
Student på högskolan i Kalmar 

http://wettan-eriksson.blogspot.com/
mailto:nettan66@hotmail.com


 

 
FÖRSTA INLÄGGET       Bilaga 2 

Jag ska skriva en uppsats 
om konst. Nu skulle man 
kunna tro att jag är 
väldigt intresserad av 
konst eftersom jag ska 
skriva en hel uppsats om 
det, men så är det väl inte 
riktigt. Jag läser sällan 
artiklar om de senaste 
utställningarna, de 
senaste skandalerna eller 

konstnärsporträtt. 
Däremot jobbar jag som 
bildlärare och har utbildat 
mig till bildlärare (håller 
på, eftersom jag har 
denna uppsats kvar) och 
som bildlärare måste man 
hänga med lite i alla fall 
för att kunna ge några svar 
på tal från elever efter ett 
besök på närmaste 
konstmuseum. Det är nu 

jag behöver din hjälp, man kan säga att jag är ute efter att förstå vad 
konsten har för betydelse för olika personer och vad folk tycker och tänker 
om konsten, så som den ser ut idag, hur man uppfattar människorna som 
finns runt omkring konsten o.s.v. Det är nu du kommer in i bilden. Jag 
skulle vilja ha din kommentar på olika saker kring konsten som jag kommer 
att presentera genom egna tankar och Wettans kommentarer på den här 
bloggen. Under två veckor kommer jag att lägga upp inlägg om konst och 
en seriestripp med Wettan. Jag hoppas att de kan väcka en del tankar hos 
er läsare och att ni har lust att delge mig dem i era kommentarer. 
 
HALLO ÄR DET NÅGON DÄR 
 

 
Tänkte bara kolla om jag har några läsare än! Det vore kul om ni bara sa 
hej och om ni vill vara med i min lilla studie... Med vänliga hälsningar  
Anette/Nettan/Wettan 
 



 

TREDJE INLÄGGET 
 
Då sätter vi igång den här härliga 
studien i vad ni, min lilla skara 
som ska representera folket, ja 
en liten del av folket från 19-60 
år, tycker, tänker och tror om 
konst och företeelser kring den. 
Jag tänkte att vi skulle börja 
med att tycka till lite om det 
faktum att precis allt kan vara 
konst idag. Allt från att spela 
psyksjuk till att lägga lite socker 
i en korg och vips så var det 
konst. 
Mig stör det så in i helvete! 
Att det stör mig beror nog på att 
jag inte kan se syftet bakom 
många konstverk. Vad är det 
man som konstnär vill visa med 
en korg med socker som står på 
golvet (ett verk som nu finns att 
betrakta på Kalmar 
Konstmuseum). Jag är ju inte så 
dum i huvudet att jag inte fattar 
att det finns någon slags tanke 
bakom konstverken av idag, att 
de är idébaserade. Men.... 
Vad tycker du om detta?  
 
Var det inte bättre när man kunde gå till ett konstmuseum och kolla på 
vackra målningar eller skulpturer där det bakomliggande hantverket var så 
utsökt att det tog andan ur en. Istället för att som nu titta på en liten hög 
med bortklippta nagelbitar blandade med briljanter (även detta ett verk 
som finns att betrakta på Kalmar Konstmuseum).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JA TILL INNEHÅLL! 
 
Tack för de givande svaren! 
 

Jag kanske gick ut lite hårt, 
även jag har haft mina fina 
stunder på institutioner som 
Museu d'Art Contemporani 
de Barcelona där jag och 
min sambo satt och 
asgarvade till Marta Roslers 
Semiothics of the kitchen, 
1975, för att den var så 
skruvad. Kanske var inte 
syftet med Martas verk att 
ge folk ett garv eller två, 
det hade säkert en djupare 
mening än så, någon slags 
kommentar till 
hemmafrurollen. Se den på: 
http://www.youtube.com/
watch?v=3zSA9Rm2PZA 
I många fall när man kollar 
på den så kallade 
samtidskonsten/idébaserad
e konsten så verkar det ju 
som att man behöver en 
person (som du nämnde 
Karolina) som kan upplysa om det faktiska innehållet, själva verket och 
titeln räcker inte till. Men det är kanske så att man inte ska förstå på egen 
hand? Och kanske är det därför vi konservativa människor inte orkar ta till 
oss dessa komplexa verk för att vi känner oss vilse?  
 
 
VM I PROVOKATION 
 
Jag vill ju så gärna få med lite deltagare i den här studien som kanske inte 
är jätte intresserade av konst, och vad gör man då. Jo man friar med lite 
fotboll. Enligt en egen liten teori så finns det många likheter mellan 
konstvärlden och fotbollsvärlden, två kulturer med ganska tydlig hierarki 
och ordning.  
 
En sak som är ganska enkel som publik vad det gäller fotboll är att veta om 
det är bra fotboll eller inte. Med samtidskonsten är det lite svårare. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3zSA9Rm2PZA
http://www.youtube.com/watch?v=3zSA9Rm2PZA


 

Vad är det som gör konst 
bra? 
Vad är bra konst för dig? 
Finns det överhuvudtaget 
något som är bra med 
samtidskonsten? Kom 
gärna med konkreta 
exempel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI TÄNKER PÅ ANNAT ETT TAG! 
 
Om vi nu lämnar själva konsten i sig 
och går vidare till den lille 
konstnären som står bakom. Kan 
vem som helst kalla sig för konstnär 
idag. Senast igår såg jag att Carolina 
Gynning nu även titulerar sig som 
konstnär. Ska man acceptera att 
vem som helst titulerar sig detta 
fina yrke? Det verkar ju vara en 
trend att folk som är kända för 
andra saker, musiker, artister, 
skådisar och programledare nu tar 
tag i penslarna och skapar 
konstverk.  
 
http://www.tv4.se/1.283438?videoI
d=1.945429&renderingdepartment=2
.4032 
 
(Det är ett 20 minuters klipp, 
kanske inte värt att se hela, kanske 
inte värt att se alls!) 
 
Har teorin att allt kan vara konst 
fått följden att alla kan vara 
konstnär? 
 
Om inte, var går då gränsen mellan glad amatör och äkta konstnär? 

http://www.tv4.se/1.283438?videoId=1.945429&renderingdepartment=2.4032
http://www.tv4.se/1.283438?videoId=1.945429&renderingdepartment=2.4032
http://www.tv4.se/1.283438?videoId=1.945429&renderingdepartment=2.4032


 

Jag vill passa på att önska er en trevlig helg och även presentera er för 
Wettans nya kompis som tillsammans med henne kommer att stå för 
helgunderhållning för dem som vill.  
 
VM I PROVOKATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VM I PROVOKATION FORTSÄTTER 
Hemliga källor 
säger att det 
finns de som 
inte vågar 

kommentera, 
för att man inte 
kan något om 
konst eller 
liknande. Men 
här är det inte 
fråga om vad 
man kan utan 
vad man tycker, 
och man kan ta 
mig satan tycka 
vad som helst 
på den här 
bloggen. Man 
kan skrika ut sin 
ilska över att 
man inte fattar 
vad konsten av 
idag går ut på. 
Man kan 
irriterat påpeka 
att allt är 
nonsens och 
konstnärer är 
samhälletsparasi
ter... 
Så tyck till!  
För att återgå 
lite till det vi 

avslutade första veckan med så skulle jag vilja ställa en liten följdfråga till 
det här med konstnärer och vem som får kalla sig för konstnär!  
Vad krävs det för att en konstnär ska vara trovärdig? 
Är det kanske så att ju högre priser en konstnär kan sälja sina verk för 
desto högre trovärdighet som konstnär, vilket i sin tur leder till att allt 
han/hon rör vid (ställer ut) blir guld?  
 
JAG ÄR TRÖTT... (VINNARE AVSLÖJAS I VM) 
 
Vet ni att jag är helt slut... Det känns som jag tappat suget lite och glömt 
vart jag är på väg med den här studien i samtidskonst/konst och folks 
tankar kring den...  



 

 
 
Vi ha ju tagit 
upp själva 
konsten och 
konstnären. I 

era 
kommentarer 

har ni även 
kommenterat 
konstvärlden 

till viss del. 
Vad finns 
kvar?  
Snälla hjälp 
mig! 
 
Just idag 
känns det som 
att alla 

hjärnceller 
har åkt på 
semester och 
kvar finns 
bara en lite 
grön ärta som 
vill krypa in 
under en 
madrass och 
irritera en 

prinsessa 
eller två bara 
genom att 
va... 
 

 
Wettan håller dock igång lite och imorgon kommer hon försöka göra ett 
konstverk...  
 
TILLGÄNGLIGHET! BITTERFITTAN WETTAN! 
 
Är ni trötta på det här svamlet? Har jag och Wettan styrt skeppet åt fel 
håll? Har ni ett liv? Jag tror att det senare alternativet är det mest troliga 
och förståliga... 
Kanske är det så att Wettan och jag bara upprepar oss och inte kommer 
med något nytt... Men håll i er, nej förresten gör inte det, jag kommer inte 
att slå er med häpnad direkt i dag heller... 
 
Jag vet inte om detta kommer bli sista frågan jag ställer eller om jag 
kommer mala på ett tag till. Men en sak som kanske är ganska tydlig vad 



 

det gäller Wettan och i förlängningen även mig så upplever "vi" konsten och 
konstvärlden som otillgänglig på många sätt. Kanske är det skador från för 
många möten med kultureliten och deras jävla språk eller kanske beror det 
på att jag aldrig riktigt blivit tillräckligt intresserad, sitter hellre själv och 
tecknar än att läsa artiklar eller gå på konstmuseet. Kanske beror det på 
att jag bor i Kalmar och det lilla utbudet en småstad står för. Eller är det 
så att jag som kanske många andra känner en viss olust till institutionerna, 
konstmuseum/hallarna/gallerierna och dess revirpissande invånare!  
 

Men om man nu ska ta och tänka lite positivt så undrar jag vad som skulle 
krävas av den så kallade konstvärlden för att skapa ett mer allmänt intresse 
för konsten? Hur ska man göra för att konsten ska bli mer tillgänglig? 

 
 
 
Provokation  
Igår var jag på en föreläsning eller snarare ett "samtal" om provocerande 
konst på Kalmar konstmuseum. Det var faktiskt riktigt givande. Nu i 
efterhand så tror jag att det var mest Wettan som var där, så negativ mot 
samtidskonsten som jag måste verkat.... Alter egot tog över och jag hörde 
mig säga i lite hestig ton "Tror du på det själv eller?" till självaste curatorn. 
Hoppsan! 
Jag fick lite material till vad som kan finnas kvar att diskutera om ni så vill! 
Det snackades en del om etik och moral och en del menade att Konstnärer 
ska ha full frihet och inte behöva tänka på detta....Är det inte samma sak 
som att säga att konstnärer står över allt! Någon menade att om en 
komstnär gör något för att provocera fram eller synliggöra något och 

http://wettan-eriksson.blogspot.com/2009/04/provokation.html


 

tillvägagångsättet är olagligt så får man väl som konstnär ta sitt straff 
efteråt. Ska det inte finnas någon gräns? Ska en konstnär kunna göra allt 
som faller honom/henne in i konstens namn och inte behöva tänka på 
konsekvenser för andra människor. Människor som kanske blir kränkta av 
själva verket eller som under den så kallade installationen eller liknande 
faktiskt far illa. Det finns ju ett i tid närligande konstverk som debatterats 
mycket, jag tänker på hon som spelade psyksjuk... 
Vad tycker du om detta, om etik och moral i konsten? 
 
Se även 
http://svtplay.se/v/1522356/kulturnyheterna/16_4?sb,p102864,1,f,-1  
 
KONST PÅ VÄGGEN! 
 

 
 
Det som beskrivs på Wettan idag var faktiskt bland det sötaste och roligaste 
jag har sett. Två små vithåriga damer som visade mig en så uppfriskande 
humor. Jag trodde faktiskt att jag skulle kissa på mig av skratt.  
Är det möjligtvis så att man gärna vill se konst som kan finnas i det egna 
vardagsrummet, annat är inte intressant eller bara för jobbigt att ta till sig. 
Kanske är det så att det traditionella måleriet och skulpturen kommer att 
vinna i det långa loppet. Eller kommer vi sittar med videokonst på väggarna 
om 40år? Den traditionella konsten är om inte annat mer dekorativ, eller?  

http://svtplay.se/v/1522356/kulturnyheterna/16_4?sb,p102864,1,f,-1


 

Och hur länge kommer vi att orka med den här social kritiska konsten, som 
hela tiden ska undersöka, utforska och synliggöra. Börjar det inte bli lite 
tröttsamt? Är det inte bättre att journalisterna tar hand om det där? 
Det var ju tänkt att jag skulle hålla igång den här bloggen i två veckor men 
jag kommer forsätta ett tag till... Kanske inte lika intensivt!  
 
WETTAN HAR ALLTID FUNNITS  
 
Det har alltid funnits 
personer som Wettan, 
motsträviga jävlar som 
inte vill följa med 
utvecklingen. Och den 
konsten som görs idag 
kommer kanske inte 
uppfattas som speciellt 
provocerande i morgon. 
Bokframsidan och texten 
är från 1950 och den är 
skriven för att hjälpa 
människor att förstå den 
konst som då var 
provocerande.  
Ja vad säger man: "Tacka 
vet jag den gamla 
hederliga konsten, det 
"samtida" är bara 
"konstigt". 
Tyckte bara det var lite 
roligt att visa att den här 
frågan om konst och dess 
provocerande har funnits 
med ett tag! Kanske är 
det den provokativa 
konsten som driver 
konsten framåt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IBLAND UNDRAR MAN 
 

 
 
I bland undrar man om det är så att man gärna gör det lite svårare än vad 
det behöver vara och då menar jag speciellt texter kring konsten. Kanske 
kan den till och med som dagens Wettan antyder förstöra upplevelsen av 
ett verk! Är det någon som varit med om något liknande? 
 
Personerna i konstvärlden refererar hit och dit, till saker som endast de 
riktigt insatta har koll på, när de pratar om konsten. Även när det ska 
recenseras av kritiker så blir det också ofta djävligt intellektuellt. Men det 
kanske är så man måste göra för att höja sin status, genom att använda ett 
fackspråk och referera till andra verk eller litteratur som redan har hög 
status i konstvärlden. Men om man pratar och agerar på ett sådant sätt så 
utesluter man snarare än lockar till sig nya individer till sitt område.  
 
(Det finns dock små änglar (även inom konstvärlden) som kan prata med 
bönder på bönders vis när det gäller konst...) 
 
 


