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Abstrakt 
Uppsatsen är en studie i hur samhället och den konsumtionskultur vi lever i speglas i den 

samtida konsten och den offentliga debatten. Det didaktiska perspektivet tar upp 

samtidskonsten roll i bildundervisningen och hur frågor som rör konsumtion och identitet 

visuellt kan bearbetas och gestaltas i en lärandesituation. 

Utgångspunkten i studien är teorier om modernitet där reflexivitet, görbarhet och 

individualisering är centrala teman. Människan är idag inbegripen i ett reflexivt arbete för att 

skapa sig själv och det posttraditionella samhället betecknas av att traditionella normer brutits 

ner och individen tvingats bli något av en ”sökare”. 

I senkapitalismen uppstår nya symbolvärden vid sidan av bytesvärden och bruksvärden, 

symbolvärden som är knutna till livsstil och identitet. Studien beskriver hur människan 

manifesterar sin vilja att särskilja sig men också att tillhöra genom konsumtion som 

symbolisk aktivitet, där konsumenten genom att handla konstruerar sitt ”jag”.  

Empirin i uppsatsen består av två analyser av Elin Wikströms projekt Cool or Lame och 

Sylvie Fleurys installation Pleasures.  

Analysresultaten pekar på att dessa konstnärer behandlar, gestaltar och problematiserar frågor 

som rör konsumtion och identitet på skilda sätt och med olika metoder.  

Fleury arbetar med objektens relation till varumärken och Wikström arbetar relationellt med 

konstruerade situationer där fokus ligger på agerande.  

I min gestaltning har jag tagit konsumtionskulturens symboler i anspråk för att göra egna 

bilder. Jag har arbetat med fotografi och kartan som symbol med utgångspunkt i Thomas 

Ziehes teorier om modernitet. 
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1. Inledning/Bakgrund 
Under några veckor våren 2007 utlöste en söndagskolumn skriven av Nina Björk i Dagens 

Nyheter, och ett uttalande av Sisela Lindblom författare till den då ännu ej utgivna boken 

Skamlösa en hetsig debatt i media.  

De kritiserades för att moralisera över andra människors konsumtion och drömmar, för att 

själva tillhöra en privilegierad intellektuell elit och att deras protester var privata och 

ineffektiva. Nina Björk kritiserade bl.a. tidskriften Family Living för att få henne att begära 

det hon inte behöver. 
I varje nummer får olika människor frågan vad de drömmer om. Och vad de drömmer! Det är rostfria 

detaljer som matchar nymålade skåp, det är inbyggd belysning som ger exklusiva intryck, det är kök 

som är så mycket mer än matlagning, det är överkast med slipade golvplankor och dressingrooms och 

ismaskiner. Jag säger: Det är skitdrömmar. Bara skitdrömmar. Världen brinner! Och vi ska drömma 

om nya köksbord.1 

 

Skamlösa, en satir om unga stockholmare som lever efter devisen att du är vad du köper 

ifrågasätter vår tids konsumtion och lyxdrömmar och i en intervjuv i DN 31/3 2007 försöker 

Sisela Lindblom att sätta fingret på vad hon upplever som en anda i tiden. 

”Den skamlösa känsla jag talar om är inställningen att man bara vill ha roligt och njuta av fina 

saker – ”räcker inte det?” Den hållningen reagerar jag på. Det är en låg ribba för att vara 

människa.” Hon menar att det finns en klassklyfta mellan de som är goda konsumenter och 

dem som inte kan vara det och att det är en ny klassindelning. ”Samhället signalerar att det 

enda sättet att vara med i leken är att konsumera.” säger Lindblom.2 

Debatten kom mer att handla om det var försvarbart att köpa en dyr väska än att en allt större 

del av befolkningen inte kan delta i att konsumera och därför inte räknas med. 

Konsumtionskulturen hävdar att vi alla har utrymme för självförbättring och självuttryckande, 

oavsett hur gamla vi är eller vilken klass vi tillhör. Jag vill undersöka hur modernitetens 

utveckling påverkat och påverkar människors liv och identitet och hur konsumtion är en av 

många faktorer som hjälper oss att skapa vår identitet i en tid då konsumtionen har blivit 

alltmer komplex. Samtidigt som människan måste skapa en någorlunda sammanhållen 

identitet så bombarderas hon ständigt av olika influenser och i konsumtionskulturen har den 

moderna individen gjorts medveten om att hon inte bara talar genom sina kläder utan också 

genom sitt hem, sin inredning, bil etc. 

                                                
1 Dagens Nyheter 25/3 2007 
2 Dagens Nyheter 31/4 2007 
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Valmöjligheterna är inte de samma för alla men trots konsumtionssamhällets mörka sidor kan 

man också se en positiv sida. Den visar att tillgängligheten av varor har bidragit till 

klassgränser har börjat suddas ut beroende på att allt fler grupper får tillgång till dessa varor. 

 

2. Syfte och frågeställning 
Under moderniteten stod produktionen i centrum för människors identitetsbildande.  

Idag har en förskjutning skett mot konsumtionen som identitetsskapare. Vi lever i ett 

konsumtionssamhälle och för individer i en konsumtionskultur blir identitetsskapandets 

process mer aktiv och uppbyggd kring egna val och ställningstagande än i en 

produktionskultur. I det moderna samhället, när produktionen och arbetet var den arena där 

identiteten skapades, var konsumtionen inte avgörande för att få gemenskap och identitet. 

Idag konsumerar man sig däremot till sin identitet och en känsla av gemenskap och 

tillhörighet i samhället.3  

I ungdomars värld där skapandet av identiteter och utforskandet av den egna personligheten är 

centrala blir de synliga uttrycken/ tecknen i form av klädstil, musiksmak etc. viktiga 

byggstenar i skapandet av identitet och marknadens drivkrafter är starka och riktar sig inte 

sällan till just unga människor.  

Vår kultur är överlastad med motstridiga budskap om hur man ska vara, vad man ska tro på, 

vad som är rätt eller fel, hur man ska se ut. Jag ser det som en viktig uppgift i skolan att ge 

eleverna självförtroende och en tro på att möjligheten finns till olika val i livet.  

Som blivande lärare tycker jag att det är viktigt att ge eleverna kunskap att reflektera över och 

ta ställning i frågor som rör identitet, livsstil och konsumtion. Det finns många ingångar för 

diskussioner som behandlar människan som bärare av olika tecken och vad de säger om oss 

själva. Vilka attribut som kan visa på levnadsvillkor och livsstil etc. Vi lever i en tid där det 

visuella, flöden av bilder och symboler är en del av vardagen och jag ser det som en viktig del 

i läraryrket att ge eleverna verktyg att bemöta och tolka de bilder vi möter i samhället.  

Skolan är en av få platser där människor med helt olika bakgrund, förutsättningar och 

livsvillkor delar vardag, och här finns förutsättningar för utbyte mellan livsstilsgrupper. Unga 

människor har på ett sätt större möjlighet till öppenhet eftersom den egna identiteten inte är 

lika starkt formulerad som senare i livet.  

                                                
3 Bjurström, Erling m fl. (red.) (2000) Det kommunikativa handlandet. Kulturella perspektiv på medier och 
konsumtion, Nora: Bokförlaget Nya Doxa, s. 36 
  



 5 

Bildens tolkningsmöjligheter och genomslagskraft kan vara en fantastisk tillgång i arbetet 

med frågor som rör identitet, konsumtion och samhälleliga processer. Att visuellt gestalta 

tillstånd och arbeta med metaforer är ett sätt att tydliggöra processer och skeenden i 

samhället.  

Frågeställningen i mitt examensarbete är: På vilket sätt tar samtidskonsten upp och behandlar 

det samhälle och den konsumtionskultur vi lever i idag? Jag vill se på vilket sätt konsten 

deltar i debatten som rör samhälle och konsumtion genom att undersöka hur två konstnärer, 

Elin Wikström och Sylvie Fleury på skilda sätt behandlar frågor som rör identitet och 

konsumtion. Därmed vill jag belysa hur konsten är en del av vår samtid som påverkar, och 

påverkas av det samhälle vi lever i. I ett lärandesammanhang ser jag möjligheter för 

bildämnet att genom konsten närma sig och diskutera frågor om samhälle och politik som 

främst tas upp i andra ämnen. 

 

3. Metod  
Min metod är att med utgångspunkt i teorier om modernitet, identitet och konsumtion 

undersöka hur konsten på skilda sätt behandlar vår samtid. Jag har valt att analysera två verk, 

Cool or Lame av Elin Wikström och Pleasures av Sylvie Fleury.  

Med stöd i relevant teoribildning vill jag genom att tolka dessa verk/ projekt ta reda på hur 

Wikström och Fleury bearbetar, undersöker, kommenterar och gestaltar 

konsumtionsproblematiken i vår tid och på så sätt belysa hur konsten speglar det samhälle vi 

lever i. 

 

4. Teoribildning 
4.1 Ziehe och modernitet 
Modernitetsteorin betecknar det samhälle vi lever i som posttraditionellt, dvs ett samhälle där 

traditionen spelat ut sin roll som karta för hur livet ska levas och där individen tvingats bli 

något av en ”sökare”. Det finns en mängd teoretiska aspekter på vad modernisering kan 

tänkas vara och hur den påverkar oss.   

Thomas Ziehes teorier om modernitet tar upp moderniseringsprocesser och hur de påverkar 

oss i vardagen. Han har framförallt intresserat sig för vad den kulturella moderniseringen i vår 

tid betyder för mänsklig subjektivitet, för vardagen, det inre livet och för människors 
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möjligheter att hantera de ändrade livsvillkoren då traditionella normer brutits ner och gamla 

traditioner för arbete, familjebildning och identitet förlorar sin självklarhet och ifrågasätts.  

Tre centrala drag påverkar vår tid; reflexivitet, görbarhet och individualisering. 

Med ökad reflexivitet menar Ziehe att samhället ger oss allt fler möjligheter att uttrycka oss 

och fundera över oss själva och vår identitet och samtidigt skapa distans till oss själva. 

Görbarhet definierar han som att allt upplevs som möjligt att skapa vilket samtidigt ger oss 

ansvar. 

Med individualisering menas att alla måste och kan välja inom allt fler områden, t ex livsstil 

eller kan tänka sig olika handlingsmöjligheter även om handlingsramarna i verkligheten är 

starkt begränsade eller låsta.4 

 

4.2 Ziehe och kulturell friställning 
När Ziehe talar om kultur tänker han på begreppet i en vidare mening som omfattar 

sambanden mellan samhällets materiella produkter, symbolerna, identitetsmönster och 

tolkningar av sammanhangen hos människor. Kapitalismen är till skillnad från kultur en 

ekonomisk struktur men som har del i symbolerna, identitetsmönstren och tolkningarna.  

Ziehe föreställer sig att det pågår en sociokulturell friställning som frigörelse från den 

kulturella traditionen.5  

Friställningsprocessen från den kulturella traditionen har på många sätt gjort oss friare men 

den har samtidigt ökat vissa former av subjektiv påfrestning. Det ökade utrymmet för egna 

förväntningar, drömmar och längtan och de begränsade möjligheterna att omsätta de i 

handling ökar de inre motsägelserna. Ju mindre traditionen tar ifrån oss ansvar och beslut 

desto mer påträngande blir de egna beslutskonflikterna och medvetandet om den egna 

otillräckligheten.6 

Man kan säga att marknaden nu utvidgar sig sociokulturellt, en marknad som omfattar den 

egna subjektivitetens dimensioner. Skapandet av det egna utseendet, den livsstil man väljer 

binds till marknadsmekanismer. 

Den kulturella friställningen skapar inte utan vidare fritt utrymme och den moderna vardagen 

skapar osäkerhet och ambivalens som också innebär en ny form av sårbarhet. 

Det senkapitalistiska samhällets verklighet kan upplevas som påträngande. En storslagen, 

främmande och kylig verklighet vars lockande yta verkar i vårt inre och äter sig in i våra 

                                                
4 Ziehe, Thomas (1993) Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. Stockholm: Symposium, s. 8 ff. 
5 Fornäs, Johan m.fl. (red.) (1984) Ungdomskultur: Identitet och motstånd, Stockholm: Ordfront, s. 154 
6 Ibid., s. 156 
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känslor och drömmar. Det som finns och utbjuds och som ligger nära den egna sinnligheten 

kan bli smärtsamt att inte kunna köpa.  

Ziehe menar att det blir mer betydelsefullt för den egna livsformen och för den estetik eller 

stil man föredrar att hålla distans till denna verklighets påtränglighet.7 

Att vara i en livsvärld där allt är tillgängligt och möjligt, men där det i realiteten ändå är svårt 

att ändra på sina livsvillkor, skapar en frustration som kan bli utgångspunkt för produktivt 

sökande såväl som uppgivenhet och apati. Dessa motsägelsefulla aspekter är viktiga för att 

förstå dynamiken mellan det sociala och kulturella, hur människor skapar mening och 

utvecklar livsformer.8 

  
4.3 Samhälle och estetik 
Uppfattningar om stil spelar en viktig roll inom flera områden och dimensioner av det 

moderna samhället: inom det estetiska området, i varuproduktionen och konsumtionen, 

marknadsföringen, reklamen, medierna, populärkulturen, vardagslivet, samt för livsstilar, 

sociala och personliga identiteter.9  

En växande estetisering av vardagslivet har visat sig på tre sätt enligt den engelske sociologen 

Mike Featherstone: Dels genom konstnärliga subkulturer som försöker upplösa gränsen 

mellan konst och vardagsliv, dels i konstnärliga ambitioner att omvandla livet till ett 

konstverk och dels genom att konsumtionskulturen och medierna invaderar vardagslivet med 

ett ”flöde av tecken och bilder”. Gränsen mellan vardagslivet och estetiken håller på att 

luckras upp genom att estetiken med Featherstones ord ”genomsyrar stommen i det samtida 

samhällets vardagsliv”.10 

Hans framställer denna process som i huvudsak enkelriktad, då den estetiska sfären tränger in 

i den vardagliga sfären men snarare estetiseras vardagslivet på olika sätt och i olika riktningar. 

Lite förenklat kan man säga att estetiken omsätts i den vardagliga sfären och det vardagliga 

omsätts i den estetiska sfären.11 Estetiken får sin mening och innebörd genom att den står i 

kontrast till, men samtidigt är bunden vid och underordnad vardagsverkligheten.12  

Gränserna mellan det som kan beskrivas som sociala respektive estetiska stilar är flytande och 

svåra att bestämma. 
                                                
7 Ibid., s. 162 
8 Sernhede, Ove (2006) Ungdom och kulturens omvandlingar. Åtta essäer om modernitet, ungas skapande och 
fascination inför svart kultur. Göteborg: Daidalos, s. 18 
9 Bjurström, Ehrling (2005) Ungdomskultur, stil och smak, Umeå: Boréa Bokförlag, s. 141 
10 Ibid., s. 150 f.  
11 Ibid., s. 155 
12 Ibid., s. 154 
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Sociologen Max Weber kopplade ”stiliseringen av livet” till livsstilsbegreppet, som han 

använde för att förklara hur olika grupper markerade sin status och prestige i samhället. ”All 

’stilisering’ av livet har” enligt Weber ”antingen sitt ursprung i statusgrupper eller 

konserveras åtminstone av dem”.13 

Henrik Kaare Nielsen menar att de frigjorda identitetsmässiga sökprocesserna inte är 

problemfria ur ett demokratiskt perspektiv för att de kan leda till att grupper avgränsar sig 

med egna kollektiva orienteringsramar – etnocentrism. Han skriver vidare att dessa 

livsstilsgrupper skapas som estetiska upplevelsegemenskaper där smak och prestigekriterier 

utvecklas och att ett utbyte mellan olika livsstilsgrupper har svårt att utvecklas. Tidigare 

grundades dessa livsstilsgrupper längs socioekonomiska gränslinjer men idag skapas de 

utifrån ålders- och utbildningsbetingade estetiska orienteringar.14 Nielsens definition av 

livsstilsgrupp kan tolkas som ett slags klasstillhörighet. Klass existerar ju i allra högsta grad 

idag men har förändrade betingelser. Den socioekonimiska betydelsen för livsstil är 

fortfarande stark och har stor betydelse för vilken livsstilsgrupp man har tillgång till. 

 

Den kollektiva föreställningsvärld som en gång ”bäddade in” individen i en väv av mening 

och oreflekterad tillhörighet finns inte längre. Den senmoderna världen kännetecknas istället 

av en långt driven reflexivitet och individualisering. Människan kan idag inte värja sig mot att 

vara inbegripen i ett reflexivt arbete för att skapa sig själv. Det är upp till den enskilde att 

själv skapa de värden som konstituerar det egna livet. Kulturella förändringsprocesser i vår tid 

har också omvandlat de identitetsmönster som tidigare var knutna till klass, kön, etnicitet, ras 

och nation. Det är kategorier som fortfarande är verksamma men kulturella 

ombrytningsprocesser har omformat den moderna människans relationer till omvärlden. Vad 

den enskilde individen tror på och hur han eller hon laddar sitt liv är idag en del av det 

individuella livsprojektet. 

Även om kultur fortfarande utgör en central del i det som skiljer ut olika grupper från 

varandra och som bidrar till att upprätthålla sociala hierarkier så har fin- eller högkulturen inte 

längre samma upphöjda och normerande position den tidigare hade. Finkultur är inte längre 

den måttstock all annan kultur värderas i förhållande till. Högkulturen har blivit en 

smakinriktning bland andra. Tillsammans med populärkulturens olika uttryck utgör den 

endast en aspekt av det som är den samtida vardagskulturen. Men trots den kulturella 

                                                
13 Ibid., s.175 
14 Nielsen, Henrik Kaare (2000) ”Pedagogiken och den moderna demokratin”, i Bjerg, Jens (red.) Pedagogik – 
en grundbok, Stockholm: Liber, s. 535 
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moderniseringens upplösning av kulturella hierarkier lever vi fortfarande i ett samhälle 

präglat av stora sociala skillnader. Klass, kön och etnicitet är inte överspelade som kategorier 

för att analysera och förstå samhälle och kultur men de är inte längre bärare av samma 

kulturella, sociala och politiska innebörder som för femtio år sedan. 

Det senmoderna har omvandlat samhälle, kultur och identitet. Individen kan nu på ett friare 

sätt relatera till och använda sig av kulturella koder och symboler för att framhäva sin egen 

individualitet. Det innebär inte att symbolsystemens ursprung saknar betydelse men att 

kulturen i det senmoderna har utvecklat allt fler olikheter och är mer komplex.15 

 

4.4 Konsumtion 
Under senare delen av 1900-talet har samhället varit på väg ut ur moderniteten. Idag präglas 

det samhälle vi lever i både av modernitet och postmodernitet.  

Tidigare har konsumtion setts som en ekonomisk transaktion medan nutida 

konsumtionsforskare ser konsumtionen som en mer omfattande process där varan som 

tidigare tillhört produktionssfären har omvandlats till något annat genom att associeras till en 

speciell individ eller grupp.16 

Varor kan kommunicera en mängd olika saker. Mest uppenbart fungerar varor som medel att 

tillfredsställa basala behov men också njutningsfulla begär. Att tillfredställa njutning genom 

konsumtion kan i förlängningen fungera som ett medel för individen att kompensera känslor 

av osäkerhet och underlägsenhet eller för att symbolisera framgång och makt. Varor kan 

kommunicera social skillnad och kan användas för att förstärka relationer mellan olika 

individer och grupper. De kan också uttrycka attityder och sinnestillstånd och användas för att 

skapa eller bekräfta en individuell uppfattning om självet eller av personlig identitet. 

Konsumtion ses alltså idag som mer än en ekonomisk aktivitet. Det handlar också om 

drömmar, kommunikation, konfrontation, estetik, social och psykisk identitet.  

Konsumtion är processen genom vilken människor införskaffar och använder ting eller 

tjänster och varan är dess objekt. Varors värde kan delas upp i bruksvärde och bytesvärde. En 

varas ekonomiska värde eller ”bytesvärde” kommer till uttryck i dess pris på marknaden. 

Bruksvärdet är inte på samma sätt som bytesvärdet en mätbar enhet, utan anger den specifika 

användning en vara har. Bruksvärden har ju alltid och sedan urminnes tider symboliska 

aspekter. Senmoderniteten har avslöjat bruksvärdet som en sociokulturell konstruktion vilket 

det alltid varit, snarare än något som essentiellt finns inne i varje vara eller i varje individ. 
                                                
15 Sernhede, Ove (2006) s. 13 ff. 
16 Bjurström, Erling m.fl. (red.) (2000) s.18 
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Relationen mellan behov och bruksvärden är historiskt och intersubjektivt bestämd. Så har det 

alltid varit men det blir tydligare med den senmoderna estetiseringen av vardagen.17  

Kapitalismen har en tendens att ge allt fler mänskliga aktiviteter varuform och bytesvärdenas 

marknadsmekanismer påverkar bruksvärdessidan genom att kommersialiseringen inverkar på 

hur produkterna utformas och används.  

För Karl Marx är det centralt att bruksvärdena inte utplånas av den accelererande 

varufieringen, utan att bruksvärdena blir fler i takt med den kapitalistiska produktionens 

expansion. Profitjakten ger upphov till en ständig strävan att utvidga människors behov som 

grund för nya varumarknader. En process som utvecklar nya bruksvärden och berikar 

människors liv även om det är under bytesvärdeslogikens mantel. 

Människors har ju också estetiska behov där vår skönhetslängtan och det som talar till våra 

känslor redan från början tillhör bruksvärdessidan och inte tillkommer som något särskilt, 

konstlat eller onödigt behov. 

Den fortlöpande varufieringen skapar spänningar mellan bytes- och bruksvärdessidorma och 

Theodor W Adorno menar att detta innebär att bytesvärdet inte bara dominerar över utan rent 

av slår ut bruksvärdet, alltså att mänskliga behov ersätts av pengarnas egen logik. 

Jean Baudrillard hävdar att varor kan ha en rad bruksvärden av olika typ, alltså både 

kroppsliga och symboliska men också socialt relationella och mer individuella.18 

Konsumenten kan genom att handla konstruera sitt ”jag” eller åtminstone skapa ett ”alter 

ego”. Att välja ”rätt” varumärke signalerar individens medvetenhet och i förlängningen 

dennes sociala status och tillhörighet, alltså individens livsstil.19 

 

4.5 Konst och konsumtion 
På konstinstitutioner runt om i Europa har under 90-talet tematiska utställningar kring 

kapitalism, shopping, varumärke och pengar blivit vanliga.20 Sponsring har blivit vanligare 

som en kompletterande finansieringsform vilket inte är helt oproblematiskt. Frieriet till 

kapitalet har ibland varit okritiskt där man sålt sig billigt och ytterligare manifesterat 

kapitalets makt. Företagen tycks ha allt att vinna på att användas i konstnärliga sammanhang, 

                                                
17 Fornäs, Johan (1993) ”Navigationer på kulturfloden. Stilproduktion som kommunikativ praxis” i Fornäs, 
Johan (red.) Unga stilar och uttrycksformer, Stockholm: Brutus Östlings Förlag AB, s. 24 
18 Bjurström, Erling m fl. (red.) (2000) s. 18 ff 
19 Schibli, Martin (2002)”Kapitalismens estetik” i Holger, Lena & Holmberg, Ingalill (red.) Identitet – om 
varumärken, tecken och symboler, Stockholm: Författarna och Raster Förlag, s. 54 
20 Tate Liverpool 20 dec-23 mars 2003: ”Shopping. A Century Of Art And Consumer Culture” 
Moderna Museet 6 maj-3 sept 2000: ”Tänk Om: Konst på gränsen till arkitektur och design”  
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de upphöjs indirekt och deras varumärke och produkt blir en del av kulturen istället för att 

vara en i mängden. 

”Popkonsten” under 60-talet kan ses i ljuset av det framväxande konsumtionssamhället i USA 

under efterkrigstiden då många konstnärer som Andy Warhol och Roy Lichtenstein använde 

sig av visuella bildelement som refererade till sin egen samtid. Det kunde vara referenser till 

reklam, seriemagasin och andra symboler och en stor del av konsten under denna period kan 

ses som ett symptom på sin tid där många konstnärer på sitt sätt kommenterade 

konsumtionssamhället. Detta var en väsentlig aspekt av vår vardagliga visuella omgivning 

som tidigare avfärdats som vulgär och oestetisk av de tongivande högintellektuella och som 

nu ropade efter att bli utforskad. Det var bara Marcel Duchamp och Dada -rörelsen som med 

sin skepsis inför ortodoxa synsätt vågat beträda dessa marker förut. Dadas syfte var att alla 

omfattande värderingar, moraliska eller estetiska hade visat sig vara fullkomligt meningslösa  

Duchamp kunde sätta sin signatur och en utmanade titel på fabrikstillverkade föremål som 

flaskställ och snöskovlar och ställa ut de som konst. Lekfullhet är utgångspunkt för Duchamps 

ready-mades, som han skapade genom att flytta de ur deras nyttosammanhang och placera 

dem i ett estetiskt.21 

Det vi ofta benämner som samtida konst från början kan ses i ljuset av konsumtionssamhällets 

framväxt.  

Under 60-talet belyste Andy Warhol även de bakomliggande ekonomiska och ideologiska 

mekanismerna. Han använde visuella bildelement som reklam, dollarsedlar, Coca-Cola 

flaskor etc. som ett försök att finna det samhälle han existerar i. Med tiden utvecklade Warhol 

ett ömsesidigt symbiotiskt förhållande till symbolerna och blev själv till en symbol. Han 

producerade konstverken utifrån en nästan kommersiell princip i ”The Factory”.  

Konstnären Joseph Beuys var kritisk till kapitalismen och referenserna till ekonomi i hans 

konst är många. Han förstod samtidigt att de kapitalistiska mekanismerna också kunde 

användas som en produktiv kraft i samhället. Beuys ansåg att kreativiteten är den enda sanna 

revolutionära kraften hos människan. Han ville förändra samhällets syn på vad som är ett 

arbete och därigenom frigöra alla människors möjlighet till kreativitet. Beuys var inte ensam 

om att kritisera kapitalismen men 70- talets konstscen var generellt mer inriktad på politisk 

klasskamp och kritik av etablissemang och storfinans i allmänhet. Det var få som försökte 

analysera kapitalismens grundvalar utifrån dess egna villkor och på 80-talet förbyttes 

                                                
21 Janson H.W (1992) Konsten Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB s.717 
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konstklimatet konstigt nog till en nästintill okritisk inställning till det kapital som då flödade 

in.  

Under 90-talet förändrades konstvärlden på många sätt. Kapitalet var de första åren begränsat 

men fler och fler konstnärer började att ”intervenera” i verkligheten med frågeställningar som 

rörde samtiden. Dessa förändringar kan ses som ett resultat av samhällets globalisering. Som 

en följd av detta arbetar många konstnärer idag med att belysa kapitalismen och 

konsumtionssamhället och dess konsekvenser. 22 

Konst och mode har under senare år närmat sig varandra. I konsttidningar kan man se 

modereklam och i många modetidningar kan vi läsa konstartiklar. Även hybridmagasin har 

dykt upp där frågor om konst, mode och livsstil kombineras. Sådana typer av magasin ger 

endast utrymme för konst som snabbt kan förstås återgivet i ett eller några fotografier vilket 

utesluter konst som inte har den beskaffenheten och som inte kan återges i fotografisk form. 

Att konst och mode närmat sig varandra i ett närmast symbiotiskt förhållande kan kopplas till 

att pressen på gallerier och museer att kommersialiseras ökat och att sponsorer blivit en viktig 

del i utställningssammanhang. Det avspeglar samtidigt trenden i samhället och 

konsumtionskulturen, att upphöja ungdomen, eller åtminstone ungdomlighet.23 

Benjamin Buchlochs ser en samtida konst där bruksvärdet kapitulerat och konst liksom 

pengar blivit en vara med bytesvärde.24 

Då varuhandeln har blivit kulturell har konsten blivit alltmer ”varufierad”, och dess marknad 

har expanderat och integrerats i den kapitalistiska aktiviteten. Redan i början av 

postmodernismen kunde Adorno se parallellen mellan konst och varuhandel särskilt under 

den ekonomiska uppgången. 

…where the material use-value of commodities declines in importance, where the  consumption 

becomes vicarious enjoyment of prestige…end where, finally, the commodity character of 

consumables seems to disappear altogether-a parody of aesthetic illusion 25 

 

Resultatet är att varor själva gör anspråk på att vara just konst.  

Det har blivit en gängse taktik hos samtida konst att inte ta ställning eller prata om sin konst 

utan låta betraktaren bestämma betydelsen. Andy Warhol talade och skrev mycket men 

                                                
22 Ibid., s. 51 ff. 
23 Stallabrass, Julian (2004) Art incorporated. The story of contemporary art New York: Oxford University Press 
Inc. s. 83f 
24 Ibid., s. 88 
25 Ibid., s. 81(Adorno refererad av Stallabrass i Art Incorporated. The story of contemporry art) 
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genom sin offentliga eller symboliska person, så ingen kunde vara säker på vad som 

egentligen menades: ”Being good in buisness is the most fascinating kind of art.”26  

I Sylvie Fleurys konst är det inte helt tydligt om modeindustrin och konsumismen hyllas eller 

fördöms. Hennes verk framhäver bara varors existens genom att låta de se annorlunda ut och 

placera dem i en annan kontext. 

Elin Wikström arbetar mer experimenterande med bakomliggande strukturer till vårt sätt att 

leva och konsumera. 

 

5. Analyser 
5.1 Elin Wikström 
Elin Wikström född 1965 är verksam konstnär och professor vid Umeå konsthögskola. Hon 

arbetar relationellt med ”konstruerade situationer” där hon undersöker sociala och 

ekonomiska värden och normer, men även frågor om konsumtion, samhörighet och makt.27 

Grundidén med relationell konst är ofta att göra en markering mot förvandlingen av 

konstverket till en vara på den internationella marknaden. I detta ligger ofta en latent politisk 

protest och samhällskritik. 

Titeln på Wikströms projekt Cool or Lame anspelar på livsstilstidskrifternas schablonmässiga 

kategorisering av mer eller mindre kända människor utifrån hur de till det yttre framställs. 

Projektet bestod i att Elin Wikström beslutade sig för att under ett helt år bara klä sig i plagg 

som hon själv tillverkat förutom skor och strumpor.28  

Hur förhåller sig begreppet ”identitet” till vad vi gör som konsumenter, och vilka 

psykologiska återverkningar har en påtvingad förändring av de yttre livsomständigheterna? 

Wikström menar att projektet Cool or Lame kretsar kring begreppet projektidentitet. Det som 

skiljer projektidentitet från identitetsskapande i allmänhet, är att den grundar sig på viljan att 

av egen kraft bli något som ännu inte finns definierat. Alltså är den ny, omdefinierad och 

tillfällig.29  

Wikström belyser i sitt projekt hur vi inte är fria från marknadens krafter men hur konsumtion 

måste ses i ett sammanhang där stilskapande är ett projekt som på en och samma gång handlar 

om önskan att vilja särskilja sig.  

                                                
26 Ibid., s. 89 
27 http://www.bildmuseet.umu.se/pressinfo-elin_wikstrom.html besöksdatum 2007 04-14 
28 http://www.konsten.net/arkivet/wikstrom.html Anders Olofsson besöksdatum 2007-04-14 
29 http://www.umu.se/art/personal/elin_wikstrom/project/cool.html Elin Wikström  
2007-04-16 
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Medieforskaren Hillevi Ganetz menar att modet påverkar de allra flesta men sedan varierar 

det från individ till individ hur det används i det egna stilskapandet. Modet ger möjlighet att 

på en och samma gång tillfredsställa individens önskan om identifikationsmöjligheter, att vilja 

vara som andra, och genom personligt stilarbete ge möjlighet att särskilja sig, att vilja vara 

unik. Frågan om stil är en avvägningsfråga mellan modets kollektivitet och individens 

personlighet 30 

Det senmoderna samhället karaktäriseras av en individualisering där att välja blivit en fråga 

för individen som sådan snarare än som något kollektivt vilket innebär att större utrymme ges 

för personligt experimenterande i syfte att skapa en individuell stil, för framförallt handlar det 

om att söka och bygga sin identitet.31 

Genom att sy sina egna kläder försöker Wikström bryta mönster i den dagliga rutinen och 

undvika att hennes åsikter och livsstil inte stelnar i sin form. Wikström skriver att hon 

framförallt ville reagera på och diskutera hur styrd tillvaron har blivit av varumärken och att 

varor nuförtiden behöver attraktiva mervärden för att utmärka sig och locka till sig kunder.  

I senkapitalismen uppstår nya symbolvärden vid sidan om bytesvärden och bruksvärden, 

symbolvärden som är knutna till varors förpackningar och livsstilsrelaterad image.  

Komsumtionsfältets utvidgning är kluven, å ena sidan ser vi en mänsklig utveckling av sinnen 

och njutningar, å andra sidan en grund för förtryckande ekonomiska maktförhållanden.32 

Wikström riktar blicken mot varuproduktionens förtryckande ekonomiska förhållanden 

genom att skapa en exploateringsfri garderob. Hon ifrågasätter att det i idag inte finns någon 

sömnadsindustri i Sverige för det är billigare att sy upp kläder i Asien eller Östeuropa och 

Wikström liknar det vid modernt slaveri där dessa länder tvingas erbjuda billig arbetskraft och 

därmed billiga produkter i västvärlden. Hoppet ligger hos de trots hårt motstånd växande 

fackföreningarna de påtryckningar vi som konsumenter i västvärlden står för.33  

Nina Björk skriver att ”Konsumtionskritiken slår mot något grundläggande i vår ekonomi, 

nämligen att vi måste köpa mer än vi behöver för tillväxtens skull. Samtidigt slår den mot vår 

identitet. Vi visar vilka vi är genom vad vi köper. Men vi är inte herrar över våra egna 

drömmar, utan individens begär formas också av yttre faktorer.”34  

                                                
30 Ganetz, Hillevi (1993) ”Butiken, hemmet och kvinnligheten som maskerad – Drivkrafter och platser för 
kvinnligt stilskapande” i Fornäs, Johan m fl. (red.) Ungdomskultur: Identitet och motstånd, Stockholm: Ordfront 
s. 204 
31 Ibid., s. 207 
32 Bjurström, Ehrling m fl. (red.) (2002) s. 18 ff. 
33 http://www.umu.se/art/personal/elin_wikstrom/project/cool.html Elin Wikström besöksdatum 2007-04-16 
34 Dagens Nyheter 12/4 2007 
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Genom att under ett års tid sy sina egna kläder ser jag ett ifrågasättande av ett system och en 

struktur som ger upphov till föreställningar om vilka vi vill vara som Wikström undersöker 

och blottlägger. Projektet, en långsam process, kan också ses som en motståndshandling mot 

ett materialistiskt och konkurrensinriktat samhälle där hierarkierna blir än hårdare och 

snabbare.  

 

Maktstrukturer och konsten som modell 
Kan Wikström skapa sig en exploateringsfri garderob?  

Hon säger själv att genom att agera en åsikt under ett år så försöker hon hitta sin väg ur 

ekonomins tvångströja och att det handlar om en protest mot det konsumistiska sättet att 

kunna välja livsstil och identitet på. ”Om alla 30-40-åringar tog ett år av sitt liv och agerade 

en åsikt skulle världen se annorlunda ut.”35 

Elin Wikström vill att hennes projekt ska operera med och mot maktstrukturer. 

Cool or Lame kan tolkas som en protesthandling mot en alltmer ”varufierad” verklighet där 

konsumtion blivit en av grundstenarna i konstruerandet av livsstilen. Människor manifesterar 

sina liv och sin makt genom att konsumera. Det som köps och säljs är inte produkter utan 

budskap och drömmar om glädje, styrka, status, makt, framgång och integritet. Det är viktigt 

att komma ihåg att symbolisk makt är lika stark som politisk och ekonomisk makt.  

Den sociala verkligheten producerar skiftande begär och behov. Å ena sidan anpassa sig till 

normen, följa med, agera utan att tänka. Å andra sidan behovet att avvika från normen, att 

förbli en annan att opponera sig, att tänka på vad man gör, att vara absolut unik. Den tyske 

sociologen Georg Simmel analyserade förra seklets moderna storstadsmänniska och den 

växande masskonsumtionen. Han menade att det växte fram en ny typ av människa i detta 

samhälle. De utvecklade en attityd som grundade sig i behovet att understryka 

individualiteten och särskilja sig socialt i det tidiga massamhället. Detta yttrar sig i ett 

markerat intresse för stil vars funktion är att fungera både utmärkande för en specifik social 

grupp och som ett uttryck för individualitet. 36 Redan hos Simmel finns således den syn på 

konsumtion som symbolisk aktivitet som senare blir så uttalat inom sociologin. 

Pierre Bordieu har betonat den statusorienterade konsumtionens funktion att markera skillnad. 

Men den konsumtionsfunktionen tycks ibland skymma funktionen att markera likhet. 

                                                
35 Dagens Nyheter 15/11 2002 
36 Bjurström, Erling m fl. red.) (2000) s. 32 
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Människor ser sig själva som delar i ett socialt system och kulturellt system, och söker i sin 

varukonsumtion social tillhörighet.37  

Wikströms projekt fungerar symboliskt som ett förslag eller en modell. Hon menar att det 

handlar om att undvika det som är daglig rutin, att omdefiniera och gå in i något som i 

grunden förändrar hennes vardag.  

”Hon presenterar speciellt konstruerade situationer som skiljer sig från normen. Att ägna sig 

åt något av hennes verk är att befinna sig mitt i en alternativ verklighet, en som erbjuder ett 

avstånd från vilket normen för en gång skull kan uppfattas som en konstruktion” skriver 

Katarina M Brown i Moderna Museet Projekt.38 

Problemet är att det finns människor som inte kan konsumera och då samhället och tidsandan 

gör det viktigt för människan att konsumera för att räknas, blir det problematiskt. Wikström 

ifrågasätter just vilka värden som lyfts fram och som samhället signalerar är viktiga för 

människors identitetsskapande. Att kritisera ett tillstånd och vilja protestera kan göras på 

många olika sätt och med hjälp av konsten som ett socialt verktyg konstruera en situation gör 

det möjligt att laborera med ett ställningstagande utan att vara tvungen att bli uttalat politisk. 

Det blir också ett sätt att i verklig handling undersöka och slå hål på föreställningar.  

Elin Wikström frågar sig: ”Vilka inre och yttre faktorer hindrar oss från att förverkliga våra 

önskningar och mål? Ekonomiska? Sociala? Brist på kunskap? Rädsla? När vi är ensamma 

eller med andra? Hur kan vi vara säkra på att våra önskningar och mål är våra egna?” 39 

Till skillnad från journalistiken som riktar sig till allmänheten och vetenskapen som riktar sig 

till sin interna värld vänder sig konsten till båda. Charles Esche chef på Rooseum i Malmö 

skriver att konsten idag alltmer fyller den plats i samhället som kan sägas vara det 

experimenterande, ifrågasättande och utforskande utrymme som tidigare religion, vetenskap 

och filosofi delvis täckt in. Konsten har blivit ett aktivitetsområde snarare än ett passivt 

iakttagande.40 

Wikström blev under ett besök i Munchen intresserad av lingvisten Anne-Marie Seidls 

livsfilosofi. Seidl menar att kunskapen är en väsentlig del av vår identitet men samtidigt ett 

begärligt byte för makten och marknaden. I grunden är all kunskap praktisk och tvivelaktig 

menar hon och därför måste den inhämtas både passivt och aktivt. Den är inget fixerat utan 

måste införlivas i det inre av varje människa och ageras.41  

                                                
37 Ibid s. 32 f. 
38 Wikström, Elin m fl. (2002) Moderna Museet Projekt Moderna Museet 14.11 – 29.11 2000 s.11 
39 Wikström, Elin m fl. (2002) s. 11f. 
40 http://www.vilks.net/konstteori/konsten.html besöksdatum 2007-04-25 
41 http://www.umu.se/art/personal/elin_wikstrom/project/cool.html besöksdatum 2007-04-14 
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Genom att konstruera en social situation där publiken är nödvändig finns också möjligheten 

att inhämta kunskap genom att agera. Det finns i konsten en frihet i att utforska och undersöka 

utan att ha kravet på sig att vara tydligt förklarande eller ställningstagande.  

Jag tycker att Wikström på många sätt är utmärkande för vår samtid. Hon utforskar och 

undersöker situationer, med tydlig skärpa iscensätter hon händelser där hon gör delaktighet 

till en förutsättning för konstverket. Hon vill föra en dialog och nyfikenheten är hennes 

signum. ”Vad händer om jag gör så här?” är utgångspunkten i hennes sätt att arbeta.  

Det finns ett prövande och en naivitet i hennes sökande som skiljer sig ifrån vetenskaplig 

forskning och journalistik. Lekfullheten gör det möjligt att angripa vår samtid och dess 

problematik på ett annorlunda sätt. Språkliga utsagor har ofta kravet på sig att vara distinkta 

och ställningstagande medan konstnären har möjligheten att friare utforska mekanismer och 

bakomliggande strukturer genom att som Wikström själv prova och skapa en miljö där man 

kan lära sig något.  

Den symboliska makten är stor och har betydelse för hur människor idag konsumerar.  

Det Wikström synliggör i projektet Cool or Lame är valmöjligheter, att det finns en kreativitet 

som utlöses när man begränsar sitt sätt att leva som illustrerar hur människan har en egen 

kraft att skapa ”livsstil”. Hon visar också i sitt projekt på sociala och psykiska drivkrafter och 

på drag av estetisk kreativitet i stilskapande.  

 

 

5.2 Sylvie Fleury 
Sylvie Fleury, född 1961 i Schweiz, arbetar ofta med varumärkets relation till objektet. 

Rekvisitan i hennes verk är kläder, bilar, sminkväskor och skor men inte de vanliga 

konsumtionsprodukterna utan lyxprodukter med glamour. Ett tema i hennes konst är hur dessa 

produkter konstruerar identiteter, ideal av män och kvinnor. Hon presenterar ofta sina objekt 

utan kommentar eller så citerar hon annonstexter som Calvin Kleins: be good. be bad. just 

be.42 

Fleurys installation Pleasures, ingick i ”Shopping - A Century of Art and Consumer Culture”, 

en utställning på Tate Liverpool 2003. Utställningens tema undersökte förhållandet mellan 

display (förevisning, uppvisning, utställning, skyltning), distribution och konsumtion av varor 

och samtida konst.  

                                                
42 Schibli, Martin (2002) s. 56 
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Pleasures är uppställt som ett stilleben. På en rosa matta är eleganta skor utplacerade och där 

står också en vitklädd stoppad sittmöbel som vi kan känna igen ifrån skoavdelningar på 

flottare varuhus. I hörnet där mattan och skorna är placerade är väggarna målade i rosa och 

svarta breda ränder där ordet pleasures i skrivstil repeteras över väggen i varje rand. 

Fleury spelar med symboler i konsumtionssamhällets ytlighet och man upplever en ironiskt 

och ibland kanske cynisk ton i hennes konst. 

Shopping kopplas många gånger ihop med populärkultur då den är spridd, nöjes- och 

njutningsorienterad. Att shopping har låg status har att göra med att kvinnor i så hög grad är 

involverade. Historiskt finns en klar koppling mellan kulturella aktiviteters status och dess 

utövare, ju mer kvinnodominerat desto lägre status. I medier så förkroppsligas också 

konsumenten ofta av en kvinna. Men det är en felaktig bild, i alla fall ur en ekonomisk 

synvinkel, då det är männen som lägger ner mer pengar på konsumtion. Att sätta likhetstecken 

mellan kvinnan och konsumenten kommer sig ofta av det är hon som är den mest synliga 

konsumenten. Konsumtionsforskaren Daniel Miller menar att det är den njutningsfulla, 

sociala och fritidsorienterade shoppingen som har dominerat det offentliga samtalet och 

forskningen, med följden att konsumtion och shopping kommit att förknippas med fritid, 

njutning, materialism, hedonism och individualism. 43 

Baudrillard menar att varan har blivit ett tecken då varans ursprungliga ”naturliga” bruksvärde 

utplånats genom att bytesvärdet dominerat under kapitalismen. Varan blir till ett tecken i ett 

självreferentiellt system av signifikanter. Konsumtion bör alltså förstås som konsumtion av 

tecken.44  

Det är just dessa tecken Fleury arbetar med. Vardagen är i dag fylld med bilder och 

spridningen av tecken och bilder har utplånat distinktionen mellan det verkliga och imaginära. 

För Baudrillard innebär detta att ”vi överallt lever i en ’estetisk’ hallucination av 

verkligheten.” Han menar att vi lever i en postmodern kultur, en ytlig kultur där alla värden 

har omvärderats och konsten har segrat över verkligheten. Estetiseringen av verkligheten 

framhäver betydelsen av stil som också uppmuntras av marknaden. Det blir en jakt på nya 

stilar, nya sensationer och nya upplevelser. 45 

Fleury fokuserar på varors symboliska värde och undersöker det förföriska och njutningsfulla 

i shopping. Genom att placera det ytliga i nya kontexter vill hon hitta en djupare och ny 

                                                
43 Bjurström, Erling m fl. (red.) (2000) s. 56 f. ( Miller refererad av Ganetz i Det kommunikativa handlandet) 
44 Featherstone, Mike (1994) Kultur, kropp och konsumtion Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium 
s. 69 
45 Ibid., s. 70 
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dimension till de objekt hon arbetar med. Hon menar att mode påverkar henne och genom att 

placera modets estetik i en konstnärlig kontext ger hon föremålen nya betydelser.  

Det är konflikten mellan verkligheten och våra ideal och längtan efter det sköna hon 

undersöker. Hon drar sig inte för det mondäna och lockande i konsumtionskulturen och hon 

laborerar på ett humoristiskt sätt med kvinnligt kodade konsumtionsvaror av exklusiva 

märken. Shopping blir här en konstnärlig metod som utlovar tillgång till en drömvärld där 

glamour och klichéer frodas, där varje produkt laddas med en ny längtan.46 

Fleury arbetar med mode och det estetiserade vardagslivets tecken och symboler och kanske 

är det ett sätt att besvärja den påträngande vardagsestetiken och som hela tiden sköljer över 

oss som Fleury arrangerar och bygger upp dessa sinnlighetens stilleben som pockar på vår  

lust att njuta, konsumera och tillhöra.  

 

Mode och varors symboliska värde 
Om man ser mode- och livsstilstidningar som ett system som framställer mäns och kvinnors 

livsstilsbegär inom olika kulturer(urbana och ickeurbana) så använder vissa konstnärer dessa 

system för att utnyttja och placera de i ett bredare stil- och smak sammanhang i den globala 

och sociala omgivningen. De flesta människor får i ett sådant symboliskt system ett 

ställföreträdande förhållande till de representerade begärliga sakerna och bara ett fåtal har 

verkligt kapital att bokstavligt göra om sig själva. 

Fleury har mer än ett ställföreträdande förhållande till dessa omständigheter eftersom hon har 

privilegiet att tillhöra en del av samhället som direkt deltar i modets materialistiska kultur. 

Hon har inte bara varit en fönstershoppare, hon vill erbjuda en reflexiv syn hur hon återskapar 

sin egen identitet (visuella, psykiska etc.) med mode- och skönhetskulturens verktyg. På en 

och samma gång berättigar och objektifierar det henne, vilket gör Fleurys konst fylld av 

motsägelser.47 

Intresset för mode kommer ifrån hennes egna personliga och vardagliga erfarenheter i en 

värld som flödar av varor designade för att konstruera hennes identitet(den så kallade 

personligheten). 

Pleasures handlar inte om objektens funktion utan om fantasier, fetischer, varor som blivit 

abstrakta tecken, tecken och symboler som refererar till ekonomisk aktivitet och social 

                                                
46 Malmqvist, Karin m fl. (red.) (2005) Samtidskonst för lärare och andra intresserade, Stockholm: 
Lärarförbundets Förlag, s. 67 
47 Decter, Joshua (1999) ”Beyond The Cosmetic of Elastic Culture” i Fleury, Sylvie m fl. First spaceship on 
Venus and other vehicles, Berne: Swiss Federal Office of Culture, s.71 f. 
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praktik. Hon visar varan som idag måste ha ett symboliskt mervärde för att vara attraktiv, och 

i hennes verk känner man sig överfallen av designade varor (tecken) som ska hjälpa oss att 

bygga vår identitet. 

Genom att föra in dessa symboler i konsten ifrågasätter och omdefinierar Fleury giltigheten i 

konsten som högkultur och som bygger på att det finns en dialektik mellan högt och lågt. Hon 

ifrågasätter också stereotypen av kvinnlighet som bygger på god smak, det ”chica” och 

glamourösa. 48 

Karin Eder-Ekman, chefredaktör för tidskriften Bang, skriver ett debattinlägg i Dagens 

Nyheter där hon efterlyser en debatt om kvinnligt begär och vad tingen egentligen har för 

betydelse: 
Uppenbarligen är det någonting med kvinnornas Balenciaga- och Mulberrybegär som gör att 

ideologikritiken aldrig orkar över plakatnivån. Här reduceras kvinnors väskpreferenser till ännu en 

rättighet i jämställdhetens namn. Rätten att konsumera vad man vill, som män gör. Rätten att vara rik, 

som fler män än kvinnor är. Och så blir den svindyra väskan en symbol för att kvinnor också Kan. 

Eller så blir det privilegierad medelklassmoralism med modernitetsprojektets könsuppdelning som 

ballast49 

 

Det är som om Fleury genom att missbruka alla dessa modets symboler försöker framställa en 

så öppet ytlig och stereotypiserad identitet som blir parodiskt och på så sätt kritisk till den 

kultur vi lever i.  

Frågan är vad konsumtionen, dess drömmar och längtan är substitut för.  

Ziehe menar att den första moderniseringsvågen som bl. a inneburit att de symboliska 

reglerna blivit avtraditionaliserade, d.v.s privilegierade, informella och personbundna 

handlingsregler har ersatts med formaliserade och opersonliga regler. Utvecklingen har, 

menar Ziehe, producerat tomrum vilket kommer till uttryck i människors upplevelse av brist 

på intersubjektivitet och mening och i att behovet av att bli accepterad och söka 

orienteringspunkter ökar nästan överallt.50 

Kanske är det en känsla av tomhet som föder en kultur där konsumtion blir en stor källa och 

möjlighet till bekräftelse och känsla av tillhörighet. 

I en värld där klyftorna växer och där allt fler människor inte har möjlighet att konsumera är 

det viktigt att belysa hur samhället signalerar att det är genom konsumtion du blir något och 

att konsumtionen har stor betydelse i människors identitetsskapande  
                                                
48 Versotti, Giorgio (1999) ”From Style to Fantasys” i Fleury, Sylvie m fl. First spaceship on Venus and other 
vehicles. Berne: Swiss federal Office of Culture, s. 89 
49 Dagens Nyheter 13/4 2007 
50 Ziehe, Thomas (1993) s. 117 
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Jag ser i Fleurys konstnärskap ett humoristiskt sätt att använda sig av symboler och varor som 

i förlängningen blir nästan otäckt, äckligt, överflödigt och som i sin upprepning och 

förskjutning av kontexter avslöjar en stark ideologikritik. Det finns samtidigt något 

ambivalent i hennes konst och hon har kritiserats för att omfamna konsumtionskulturen och 

varuhandelns spelregler. Susan Sontag menar att konsumtion av dessa varor, som i det här 

fallet Fleurys konst, och samtidigt vara kritisk mot sig själv och sin konsumtion är en taktik 

intellektuella använder sig av för att godkänna och sanktionera sin egen njutning av 

masskultur. Man kan också ifrågasätta om inte det faktum att hon accepterar sponsring 

neutraliserar hennes verk till att bli en lek och att företaget neutraliserar den kritiska aspekten 

av hennes verk.51  

 

6. Slutdiskussion 
I mitt examensarbete ville jag undersöka hur samtidskonsten tar upp och behandlar den 

konsumtionskultur vi lever i idag och på vilket sätt konsten påverkas av vår samtid.  

Jag har med stöd av de teorier jag tagit upp försökt att se på vilket sätt vårt samhälle speglar 

sig i konsten och hur konsten är en del av den offentliga debatt som förs kring frågor om 

konsumtion och identitet. 

Både Wikström och Fleury visar på det egna identitetsskapandet och hur det ständigt 

kommunicerar med andra och oss själva vilket Ziehes teorier om reflexivitet också visar på. 

Jag upplever att Elin Wikström i sin relationella konst undersöker den värld vi lever i genom 

att utsätta sig för händelser och situationer. Trots att de är konstruerade vet hon aldrig vilket 

resultatet blir. Hennes sätt att arbeta inbegriper andra människor som påverkar och påverkas 

genom att delta, ifrågasätta och ta ställning till vad det är de ser eller gör. Görandet blir en 

erfarenhet som ageras och på det sättet tvingar hon betraktaren liksom hon själv att vara aktiv 

i en process. Det är ett modigt sätt att närma sig stora frågor som rör identitet och konsumtion 

som också visar på hur de begränsade livsvillkoren också kan skapa ett produktivt sökande. 

Vi möter i Wikströms konst våra egna val. Men det vi gör och hur vi handskas med vår egen 

tid är oftast, även om det är individuellt, blandat med en hel värld av produkter och 

kommersiella värden.  

Fokus i Cool or Lame ligger på konsumtion som bärare av symboliskt kapital men ställer 

också frågor om den globala ekonomin.  

                                                
51 Stallabrass, Julian (2004) s. 89 



 22 

I Wikströms konst är bruksvärdet svåråtkomligt. Hennes verk är inte varor eller objekt som 

kan köpas och säljas på marknaden vilket kan tolkas som ett kritiserande av konsten som 

handelsvara där gränserna mellan masskultur och konst blivit allt luddigare. Wikström skapar 

konst som kräver en subjektiv och personlig relation till sin publik, en relation som är 

motsatsen till ekonomisk, som inte går att reducera till det mätbara. Konsten kan visa på 

möjliga världar och andra värden och däri ligger konstens kraft – den som är omätbar och 

omistlig. Men risken fínns att Wikströms konstruerade situationer och alternativa modeller 

istället för att vidga konstens gränser, bidrar till att bekräfta dem och avväpna de idéer hon 

vill förmedla.  

Fleury däremot utnyttjar konsumtionskulturen, använder sig av dess estetik och symboler och 

hon sponsras också av olika företag. 

Fleury reflexiva skapande av självet kan ses som ett uttryck för hur vi har allt större möjlighet 

att uttrycka oss och fundera över vår identitet, men det finns samtidigt en kylig distans i 

hennes sätt att arbeta med objektens relation till varumärket. Fleury undersöker och använder 

symboler och tecken som del i skapandet av livsstil och hon själv är ytterst delaktig i den 

kommersiella världen. Pleasures är ambivalent och flirtar med konsumtionskulturen och dess 

uttryckssätt. Är det endast en lek med symboler eller finns det i hennes konst en vilja till 

djupare reflektion över konsumtionskulturen?  

Samhälleliga processer liksom identitetsskapande och konsumtion speglas i den samtida 

konsten men man kan ställa sig frågan hur stor påverkan konsten har i den offentliga debatten. 

Risken finns alltid att konsten trots alla ambitioner att vara tvärdisciplinär isolerar sig och blir 

specialiserad. 

Dagens konst vill engagera, inte agitera, och både Wikström och Fleury visar på olika sätt hur 

marknadens krafter påverkar identitetsskapande och livsstil genom att bearbeta och undersöka 

hur vi förhåller oss till utryck, symboler och livsstil. Den sociokulturella friställningen Ziehe 

talar om belyser här hur skapandet av det egna utseendet binds till marknadsmekanismer. 

Att i en lärandesituation utgå ifrån olika konstnärskap och titta på hur de förhåller sig till och 

behandlar vår samtid ger utrymme för diskussioner som rör identitet och konsumtion. 

Eleverna kan i sitt eget arbete förhålla sig till och referera till samtidskonsten och på så sätt se 

hur konsten är del i samhällsutvecklingen och att de själva kan kommunicera budskap i 

görande och bilder. Att arbeta ämnesintegrerat kan ge ett vidare perspektiv och visa på hur 

stora samhälleliga frågor genomsyrar hela samhället och konsten. Konsten är en stor källa till 

hur man påverkas men också hur man påverkar. Det är viktigt att eleverna själva ser 

möjligheten till att utrycka sig och kommunicera med visuella uttryck. 
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9. Gestaltning 

När teorierna satt sig och texten började ta form kom tankar kring en gestaltning. 

Konsumtionskulturens komplexitet och det reflexiva skapandet av identiteten blev min 

utgångspunkt. Jag ville ta konsumtionens symboler i anspråk och göra egna bilder. Min tanke 

var också att gestalta brottet mot ytan. Med bilder av tittskåp och tankar om drömmar och 

längtan i bakhuvudet fotograferade jag staden och skyltfönster i mörker med dess tecken och 

symboler.  

Min idé från början var att ett fotografi mycket uppförstorat skulle bli framsidan av ett pussel 

och en världskarta dess baksida. Jag funderade över att bryta upp en eller flera bitar som 

kontrast mot ytan och att pusselbiten/pusselbitarna skulle vändas med kartsidan upp. Kartor 

fascinerar mig, kartan som symbol och poetisk bild av resande och avlägsna platser. Världen i 

litet platt format. Fingret som kan löpa från stad till stad och över oceaner. Det globaliserade 

samhället. 

När jag fotograferat gick jag igenom bildmaterialet och valde ut tre fotografier som hade 

spännande komposition och fångade en känsla. Jag ställde fotografierna bredvid varandra och 

upplevde att de tillsammans bildade en helhet med rörelse och rytm. Fotografierna ihop gav 

associationer till filmremsa och en känsla av tid som också gestaltas i ljusets variationer.  

Förstorade och gjorde printar 40/50 cm. I det stora formatet förstärkte uttrycket, staden och 

skyltfönstren en känsla av ensamhet och vemod och speglingarna gav bilderna fler 

dimensioner. Speglingar som leker med staden, natten, bilar, symboler och människor. Bild 

av en bild och speglingar i bilden. Vad är det vi ser? Det gäckande, lockande, mörka och 

storslagna sida vid sida.  

Efter handledning och samtal om gestaltning och hur kartan på annat sätt kunde användas 

kom jag fram till att pusslet som idé skulle få en annan form.  

Fotografierna skulle bilda en triptyk med kartan placerad emellan bilderna.  

Jag ville bryta fotografiets blanka yta och på så sätt gestalta det uppbrutna, individen som 

sökare och skapare av sitt ”jag”. Staden, det urbana, ytan, det kyliga och estetiserade är 

essensen i bilderna.  

Under handledning kom frågor om materialval och montering. Vi talade om känslan av 

sten/objekt och matthet ställt mot glossig yta. För att helheten och bildernas mörker inte 

skulle förloras kanske kartan skulle vara svart?  
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Printarna monterades slutligen på svartbetsad mdf, 250 mm tjock och kartbilderna frästes ut i 

samma material. Den kvadratiska formen på kartorna förstärkte intrycket av utsnitt uppifrån. 

Det logiska rutnätet, longituder och latituder kanske finns som referens. 

Det blev utsnitt som för tankarna till ristningar, historia, något uråldrigt. Former eller linjer 

som tecknar öar och floder ger sökande gestalt. Historia och tradition ställs mot nutid, liksom 

yta mot djup. 

 

Linda Schubert 
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