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KONSTVERK UR ÅSKÅDARENS SYNVINKEL - EN 
FAKTORANALYTISK STUDIE 

Cristina Fuentes 

 
Idag saknas det en erkänd och accepterad grundkunskap om hur 
åskådaren bedömer konst. Denna undersökning syftade till att finna 
mönster – bakomliggande faktorer – i undersökningsdeltagares 
bedömning av tavlor i preferens (”tycker om”), ”modern” och 
”intressant”. Färgutskrifter av fyrtiotvå tavlor, i A4-format, visades för 
100 deltagare - en person i taget. Resultaten analyserades med 
faktoranalys samt med hierarkisk klusteranalys. Fyra faktorer 
framträdde i faktoranalysen och dessa var de samma för de tre 
egenskaperna. De ”överensstämde”– d.v.s. faktorerna laddade i 
samma tavlor och tolkas som klassisk (äldre) konst, moderna tavlor, 
landskap och vackra interiörer eller människor samt udda, gåtfulla, 
roliga och lekfulla tavlor. En klusteranalys förtydligade hur 
försökspersonerna grupperade tavlorna i en trädliknande struktur i 
grupper med tavlor från samma århundraden. Konststudier och 
konstintresse korrelerade med klassisk konst. Besöka gallerier och 
museer förr och nu korrelerade negativt med landskap och dekorativ 
konst. Ålder korrelerade med ordning samt med klassisk konst och 
udda tavlor.  

 
 
Konst är, enligt Nationalencyklopedin, ”… verksamheter som syftar till att framkalla 
särskilda sinnesintryck och känslomässig eller tankemässig inlevelse…” 
(Nationalencyklopedin, 2009, artikeln Konst). Enligt H.W. Janson i boken History of 
Art (1995) omfattar ordet konst både själva konstidén och det faktiska konstverket – det 
estetiska objektet. Det estetiska är kopplat till det som är förnimbart – det som är 
vackert och sinnligt (Nationalencyklopedin, 2009, artikeln Estetik) . I 
doktorsavhandlingen Aesthetic Appreciation Explicated (2011) skriver Östen Axelsson 
att det var den tyske filosofen Alexander Baumgarten som 1735 myntade själva 
begreppet estetik från grekiskans ord för ”sinnesperception” eller sinnesförnimmelse.  
Estetiken har sedan begreppet myntades på 1700-talet diskuterats, men enligt Axelsson 
har forskarna ännu inte kommit fram till en konsensus ifråga om definitionen av estetik. 
 
Inte heller är det självklart vad konst är. Tidvis har viss konst varit förbjuden och till 
och med bannlyst och utställd som avskräckande exempel. Under nazismens tid i 
Tyskland, liksom i Sovjetunionen, förbjöds vissa konstnärer och konstverk. Detta 
möjligen för att konst kan förmedla tankar/känslor och för att den kan spela många olika 
roller i ett samhälle. Den viktigaste rollen kanske Janson (1995) beskriver – att konst, 
liksom vetenskap och religion, hjälper oss i att förstå oss själva och universum. En 
annan viktig roll hos konsten är att ”koncentrera” djupare känslor och/eller sammanfatta 
(livs-) kunskap på ett bra, enkelt och slagkraftigt sätt: ”En bild kan säga mer än tusen 
ord”   
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Trots konstens och estetikens viktiga roll i samhället har psykologerna inte varit särskilt 
intresserade av att söka förstå upplevelsen av konst. Bara inom de senaste hundra åren 
har estetiken - det vackra - kommit att bli ett område inom psykologin (Janson, 1995). 
Trots att psykologin varit intresserad av estetiken i hundra år finns det inte mycket 
forskat kring hur människor upplever och bedömer konst ur ett psykologiskt perspektiv. 
Detta kan dels bero på förståelsen av upplevelsen av konst är ett tvärvetenskapligt 
område, dels på att denna upplevelse bygger på kognitiva processer. Det finns också 
många myter om konstnären som geni, kreativitet och skapande genom lidande.  Det är 
antagligen därför som det har forskats om konstnärernas relation till konst, men inte om 
vanliga människors upplevelse av konst.     
 
Det finns inte någon erkänd och accepterad teoretisk grund för hur vi bedömer konst. 
För oss som har arbetat inom konstvärlden och upplever konsten som mycket viktig 
finns det därför många frågor att besvara inom detta område: Vilka konstverk tycker 
människor om? Vilka konstverk finner människor intressanta? Vad upplever människor 
som modernt resp. omodernt? 
 
Konstteorier 
Att uppleva och bedöma ett konstverk är ingen enkel process. Gunnar Berefelt delar upp 
det tvärvetenskapliga studiefältet analys av konst i: ”. . . (1) Studiet av skapandet av 
estetiska objekt, vi kan också säga, formulering av estetiska budskap. (2) Studiet av 
mottagandet av estetisk information, av uppfattande och uppskattande av estetiska 
objekt. . . ” (Berefelt, 1992, sid 5). Även om denna uppsats bara fokuserar på hur 
åskådare upplever och bedömer tavlor, måste vi utgå från eller/och anta att det finns 
konstnärer som vill och kan förmedla viss (estetisk) information, samt konstverk att 
uppleva. Att konstnärer lyckas förmedla information är tydligt för de flesta människor 
och en sökning i databasen PsycInfo på detta forskningsområde gav många träffar, t.ex. 
”Cognitive styles as predictors of artistic styles” (Loomis & Saltz, 1982) som handlar 
om hur olika konstnärliga ”stilar” kan härledas till olika kognitiva ”stilar” hos 
konstnären. Hur åskådaren ”läser av” eller tolkar konstverken är det få existerande 
studier som behandlar. De undersökningar som hittades om åskådarens upplevelse 
använder sig ofta av klassifikationssystem med ord eller koncept för att 
identifiera/beskriva/klassificera åskådarnas konstupplevelser. I ”Classification of art 
into style periods; a factor-analytical approach” skriver Ruth och Kolehmainen (1974)  
om sin forskning om klassifikation av konst. De refererar i denna artikel till en uppsats 
(1965) av Derefeldt, där Wölfflins klassifikationssystem från 1915 utvecklas. Ruth och 
Kolehmainen skriver att Wölfflin var övertygad att den rådande smaken (i alla 
samhällen?) påverkar varje konstverk som tillverkas (under en viss tid) och att inget 
konstverk undkommer denna påverkan: stilen. Wölfflin använde fem motsatskoncept 
för att förklara stilarnas utveckling: Linjärt-måleriskt, plan-djup, slutenhet-öppenhet, 
enhet-mångfald och klarhet-upplösning. 
 
Dessa motsatspar redovisas här eftersom de utgör ett intressant sätt att gå tillväga för att 
försöka analysera hur åskådare upplever och ”klassificerar” konst. Nackdelen med att 
kategorisera konstverken och konstupplevelsen på detta sätt är att en del av fokus flyttas 
från själva konstverken till hur åskådaren uttrycker och förstår (språkligt!) sin 
bildupplevelse.  
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En av de nyaste och idag mest intressanta teorier som analyserar hur åskådaren upplever 
och bedömer konst är den nyligen presenterade ”Information-Load Model” som Östen 
Axelsson presenterar i sin doktorsavhandling ”Aesthetic Appreciation Explicated” 
(Axelsson, 2011). Axelsson ger också en klargörande och heltäckande sammanfattning 
av den teoretiska grunden i området. I Axelssons modell grundar sig åskådarens 
estetiska bedömningar på relationen mellan mängden ny information och stimuli och 
den enskilda människans förmåga att bearbeta den nya informationen. Estetisk 
uppskattning – eller hur människor bedömer konstverk – ställs i relation till en ”optimal 
grad av belastning”. När en person ställs inför ett konstverk (ny information) för första 
gången är förmågan att bearbeta information låg, men denna förmåga ökar i och med att 
personen lär sig mer och mer om konstverket och konstområdet. Axelsson bygger sin 
teoretiska grund delvis på teorier av psykofysikens fader Gustav Fechner och Berlynes 
utveckling av dessa, samt på andra teorier som presenterats mer nyligen. Fechner 
utförde de första experimentella observationerna inom den estetiska psykologin och 
intresserade sig för estetisk uppskattning av behagliga former såsom ”det gyllene 
snittet”. Enligt Axelsson är Berlynes viktigaste bidrag The Collative-Motivational 
Model” som omfattar två viktiga begrepp, ”Arousal” och ”Hedonic tone”, växte fram 
1950-1970 och är starkt påverkad av behaviorismen.            
                  
Arousal handlar om att varje organism strävar efter en viss nivå av ”upphetsning” och 
att både för mycket och för lite arousal upplevs som inte önskvärt och obehagligt. Enligt 
Berlyne (Axelsson, 2011) har alla stimuli tre egenskaper som ger dem potential att 
väcka arousal. Dessa är: (1) Psykofysiska egenskaper (psychophysical properties), (2) 
Ekologiska egenskaper (ecological properties) och (3) Kollativa egenskaper (collative 
properties). Psykofysiska egenskaper handlar om stimulis intensitet - mörker eller ljus i 
en tavla. Ekologiska egenskaper handlar om att de biologiskt väcker illamående eller 
välmående – t.ex. smärta eller hot. Kollativa egenskaper handlar om hur ny information 
(från konstverket) kombineras med existerande information (Collate = to gather or 
arrange in their proper sequence. Se http://dictionary.reference.com/browse/collate)   
Berlyne ansåg de kollativa egenskaperna vara viktigast.  
 
Hedonic tone är mer kopplad till positiv förstärkning och inlärning. Enligt Axelsson 
förklarar dock inte Berlynes teori de skillnader som finns mellan människor när det 
gäller hur de uppfattar konst. Därför utvecklar han Information-Load Model som också 
lyfter fram Gudrun Ecklands Cognitive-Motivational Model som enligt Axelsson inte 
fått tillräckligt uppmärksamhet och erkännande. Enligt Eckland (1981, Scheme Theory) 
är det kognitiva scheman som förmedlar (skapar?) de känslomässiga reaktionerna 
(affective responses) på stimuli och inte den fysiska ”arousal”. Dessa scheman 
genomgår fyra faser: 1. Icke-existens av schema 2. Igenkännande av schema 3. 
Förutsägelse av schema samt 4. Vanemässigt schema  
Denna teori kan tolkas som att varje person upplever och uppfattar konstverk på olika 
sätt beroende på vilka egna kognitiva scheman som hen känner igen, kan förutsäga och 
vanligtvis använder sig av (fungerar).   
 
Denna undersökning: Frågeställning och syfte 
Axelssons (2011) teori vill förklara hur estetiska värderingar uppstår, men frågan är om 
den lyckas helt med detta. Eftersom det ännu inte finns en konsensus om den teoretiska 
grunden blev det viktigt att välja ett utforskande arbetssätt för denna uppsats och 



5 
 

undersökning.  Syftet med denna uppsats är således att utforska om det finns 
gemensamma bakomliggande faktorer bakom hur människor upplever och bedömer 
tavlor med avseende på preferens (tycker om), modernitet och intresse.  
 
När ett nytt forskningsområde ska undersökas är enligt Tabachnick & Fidell (2007, sid 
609) en explorativ faktoranalys ofta lämplig. ”Exploratory FA is usually performed in 
the early stages of research, when it provides a tool for consolidating variables and for 
generating hypotheses about underlying processes.”.  
 
Eftersom tavlor är tvådimensionella och har funnits genom större delen inom 
konsthistoriens olika konststilar passade de ändamålet. Rent praktiskt blev det mest 
effektivt att använda utskrifter/bilder av färgtavlor och en pappersenkät. De 
frågeställningar som tedde sig mest intressanta handlade om det finns några 
gemensamma faktorer bakom bedömningar av tavlor framför allt i fråga om preferens 
och intresse. Det var också intressant och viktigt att utforska om försökspersonerna 
uppfattade skillnad mellan olika konststilar.   
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsgruppen bestod av 100 undersökningsdeltagare (29 män och 71 kvinnor) 
i åldrarna 20-47 år, med undantag av en deltagare som var 71 år. Medelvärdet på åldern 
var 33,6 och standardavvikelsen 8,6. 
 
Undersökningsdeltagare värvades genom bekvämlighetsurval. Annonser sattes upp på 
Psykologiska Institutionen samt på universitetsområdet. När inga studenter anmälde sig 
som försökspersoner längre skickades ett meddelande på sociala medier på internet och 
efterfrågade försökspersoner. Nästan alla var akademiker/studerande på högskola, men 
det fanns också icke-akademiker. Det bör dock noteras att alla var boende i Stockholm. 
Det fanns många konstintresserade och konstnärer samt några konstvetare bland 
undersökningsdeltagarna, men också många som inte alls var intresserade av konst. 
 
Material 
Val av tavlor. Fyrtio tavlor valdes och gjordes i ordning i en pärm. Bilderna lades i 
plastmappar och lottades in i pärmen. Detta för att de inte skulle sitta i kronologisk 
ordning i pärmen. Tavlorna valdes utifrån premisserna att de var av god kvalité i teknik, 
komposition och motiv. Tavlor som väckte starka känslor eller riskerade att väcka 
projiceringar valdes bort för att undersökningsdeltagarnas fokus skulle förbli vid själva 
tavlan. Detta betyder att de valda tavlorna var till en viss grad ”tråkiga”. Mindre kända 
konstnärer valdes före kända, eftersom det var önskvärt att alla deltagarna skulle se 
tavlorna för första gången vid undersökningstillfället. Tavlor som var typiska för olika 
konststilar och perioder valdes, men också tavlor där olika stilar blandades medvetet. 
 
Enkät. Enkäten var 10 sidor lång. På framsidan av första sidan på enkäten fanns 
anvisningar samt två övningstavlor. På sidan två fanns bakgrundsfrågor som ålder, kön, 
konstintresse m.m. För varje tavla skulle tre egenskaper bedömas med en siffra 1-6. 
Egenskaperna var ”tycker om”, ”intressant” och ”modern”. Dessa valdes eftersom ingen 
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annan tidigare tycks ha gjort en faktoranalys på dessa egenskaper samt utifrån en genuin 
nyfikenhet på vad människor tyckte om, var intresserade av och om de kunde se 
skillnad på bildspråk och/eller konststilar. Egenskaper som är viktiga för galleriägare, 
museiintendenter och andra som arbetar med konst. Enkäten tog cirka 35-40 minuter att 
fylla i. 
 
Procedur  
Likadana upplysta miljöer valdes vid försökstillfällena. Undersökningsdeltagarna satt 
under försöket i ett rum på psykologiska institutionen eller på ett café. De fyllde i 
enkäten och försöksledaren bläddrade fram varje bild. Tavlornas ordning för varje 
försöksperson lottades fram. Deltagarna fick instruktioner att titta på varje bild under 
den tid de behövde. Vid var alla deltagarna djupt koncentrerade och stördes inte av 
oljud/ljud. De fick prata eller vara tysta när de skattade.  
 

1   2.      3.      4 .    .

5.  6.     7.   8.     9.      

 

     

                

10.      11.      12.      13.   
 

14.        15.   16.      17.
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18.       19.     20.     21.       

  

32.     33.    34       

  

22.      23.     24.      25.       
 

26.      27.       28.     29.    
 

30.    31.  
 

35.   36.     37.     38.   
 

39.     40.   41.   42.   
 
Figur 1. De presenterade tavlorna. Nummer 41 och 42 är övningstavlor.  
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Statistiska analyser  
Faktoranalys. En närmare beskrivning av denna metod faller utanför ramen för denna 
uppsats (se Tabachnick och Fidell, 2007). För att på ett enkelt sätt illustrera hur 
faktoranalysen fungerar kan vi dra en parallell till bedömningar av olika lägenheters 
attraktivitet. Alla köpare/intresserade får samma information om lägenheternas 
egenskaper (läge, kostnad, storlek, skick o.s.v.), men dessa egenskaper tillmäts olika 
vikt av olika individer - den ene ser mest till läget, den andre till priset, etc. På samma 
sätt tänker vi oss att undersökningsdeltagarnas olika bedömningar, i skattningarna av 
tavlorna, påverkas av tavlornas grad av vissa korrelationer mellan bedömningarna 
(faktorer) (tavlornas laddningar i faktorerna) men också av vilka vikter deltagarna 
tillmäter dessa egenskaper (deltagarnas poäng i faktorerna).  
 
De två övningstavlorna lades till de 40 ”ordinarie” tavlorna eftersom de bedömdes av 
undersökningsdeltagarna som alla andra tavlor. Vid analysen användes SPSS 20.0, 
proceduren FACTOR. För kontroll av korrelationsmatrisens faktoriserbarhet beräknades 
det så kallad KMO-värdet, vilket blev 0,680 för Tycker om, 0,779 för Modern, och 
0,656 för Intressant. Dessa värden överstiger 0,6, det lämplighetskriterium för 
faktoranalys som nämns i Tabachnick och Fidell (2007, sid 614). Som metod för att 
extrahera faktorerna användes Principal Axis Factoring. Som rotationsmetod användes 
först Direct Oblimin för att undersöka om faktorerna var korrelerade med varandra. Inga 
nämnvärda korrelationer hittades. Därför användes sedan varimaxrotation.  
 
 

Resultat 
 
Antalet uttagna faktorer bestämdes dels med hjälp av kravet på egenvärden större än ett, 
dels med mönstret av egenvärden (”knäet” i det s.k. scree-testet) samt förekomsten av 
påtagliga laddningar. Egenskaperna ”tycker om”, ”modern” och ”intressant” gav fyra 
faktorer var: T1, T2, T3, T4, M1, M2, M3, M4, I1, I2, I3 och I4. De tre första faktorerna 
i alla tre analyserna bestod var och en av tavlor som såg ut att höra samman 
bildspråksmässigt. Den fjärde faktorn T4, M4 och I4 samlade speciella ”udda” tavlor 
eller tavlor som ”stack ut” och som inte hade samma bildspråk. De fyra faktorerna i 
preferens - tycka om förklarade 39,8 procent av den totala variansen i 
undersökningsdeltagarnas svar. Faktorerna i modernitet förklarade 52,0 procent av hela 
variansen och faktorerna i intresse förklarade 39,4 procent av den totala variansen. Detta 
betyder att de fyra faktorerna i egenskaperna preferens/tycka om, modernitet resp. 
intresse förklarar som sämst cirka 40 procent och som bäst lite mer än hälften av 
variansen i deltagarnas svar/skattningar i de tre olika egenskaperna. Resterande 50-60 
procent av variansen kan inte förklaras i denna analys. I Appendix B-D visas varje 
tavlas laddning i faktorerna 1-4 för ”tycker om” (Appendix B), ”modern” (Appendix C) 
och ”intressant” (Appendix D) med tavelnummer, faktorladdning inom parentes och 
årtal i lila. 
 
Försök till tolkning av faktorerna: 
Faktor T1, M2 och I1 
Äldre, klassisk konst 
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Tavlorna karaktäriseras av äldre konstuttryck, figurativ konst, mörka färger/mörk 
bakgrund, äldre eller ”antika” kläder, porträtt, gruppbilder (inga utomhusvyer eller 
landskap).  
Se Appendix B, C och D.  
 
Faktor T2, M1 och I2 
Modern och postmodern konst 
Tavlorna är färgglada, icke-traditionella, ”dekonstruktivistiska”, lekfulla, respektlösa 
bilder, och visar ”ute”-vyer eller landskap och människor, abstraktioner.  
Se Appendix B, C och D.  
 
Faktor T3, M3 och I3 
Vyer, landskap, interiörer 
Består av vackra utomhusvyer och dekorativt måleri (vackra kvinnoporträtt, landskap, 
stilleben och interiörer). 
Se Appendix B, C och D.  
 
Faktor T4, M4 och I4 
Udda bilder 
Tavlorna inom denna faktor är splittrade, gåtfulla, roliga, färgglada, lekfulla, intressanta 
(”irriterande intressanta” som en försöksperson uttryckte det).  
Se Appendix B, C och D.  
 
En genomgång gjordes av korrelationerna mellan undersökningsdeltagarnas 
bakgrundsvariabler och deras faktorpoäng i de erhållna tolv faktorerna i alla tre 
egenskaperna preferens, modernitet och intresse. Av de tolv faktorerna korrelerade två 
stycken, TF1 (r = 0,343) och IF1 (r = 0,358)¸ positivt med bakgrundsvariabeln 
konstintresse med signifikanta korrelationer samt med bakgrundsvariabel ”utövar 
konst” (r = 0,360), ”besökte museum/utställningar förr” (r = 0,365), ”konststudier” (r = 
0,423) samt ”besöker museum/utställningar nu”(r = 0,495). Bakgrundsvariabeln 
konststudier korrelerade signifikant med IF1 (r = 0,275). Att ha besökt 
museer/utställningar förr var negativt korrelerat med TF3 (r = -0,261). Att gå på 
museum/utställningar nu var negativt korrelerat med IF3 (r = -0,270), MF3 (r = -0,289) 
och TF3 (r = -0,349). Bakgrundsvariabeln ordning var positivt korrelerad med en annan 
bakgrundsvariabel – ålder (r = 0,249). Däremot var bakgrundsvariabeln utövar konst 
inte signifikant korrelerad med någon annan bakgrundsvariabel eller med de erhållna 
tolv faktorerna. Ålder korrelerade både med MF4 (r = 0,235) och med MF2 (r = 0,238).  
 
Klusteranalys med Wards metod  
För att ytterligare belysa hur undersökningsdeltagarna uppfattade tavlorna användes 
också klusteranalys (Wards method). Klustrering och hierarkisk klustrering förklaras på 
detta sätt:  
”Klustrering innebär att man försöker göra en automatisk klassificering av objekt 
genom att dela upp en given mängd av objekt i olika submängder där objekten i varje 
submängd liknar varandra mer än i övriga submängder, t.ex. så är kattdjur, som har 
liknande egenskaper, en submängd av mängden djur.” 
(http://www.student.nada.kth.se/~d93-tol/ml/monks/) 
 

http://www.student.nada.kth.se/%7Ed93-tol/ml/monks/
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”Hierarkisk klustrering innebär att man skapar ett antal nivåer med kluster där varje 
kluster innefattar kluster på nivån under (utom i den lägsta nivån). I varje nivå minskar 
antalet kluster så att till slut på högsta nivån så finns bara ett kluster innehållande alla 
kluster på nivån under. Ett exempel på en sådan hierarki är Carl von Linnés träd med 
djur klassade efter olika egenskaper (egenskaperna delar upp djuren i olika kluster t.ex. 
däggdjur som föder levande ungar)” http://www.student.nada.kth.se/~d93-
tol/ml/monks/. 
 
Hierarkisk klusteranalys av de 12 faktorladdningarna för varje tavla användes för att 
undersöka hur försökspersonerna upplevde tavlorna. Wards metod användes. Den 
hierarkiska strukturen åskådliggjordes i ett dendrogram, dvs figurer som förgrenar sig 
likt träd. Dendrogrammet (se Appendix E) visar tydligt hur de 42 tavlorna delas in i två 
stora grupper (klassisk konst och modern konst) med tydliga undergrupper. 
Klusteranalysen visar att undersökningsdeltagarna inte bara relaterar till fyra 
underliggande faktorer i sina bedömningar och att de kan se skillnader i bildspråket från 
århundrade till århundrade. Detta eftersom de klassificerar tavlorna nästan exakt i de 
århundraden då de är målade. De tavlor som hamnar i ”fel” grupper är de tavlor som 
bildmässigt ser ut som om de är målade tidigare eller senare. Exempel på dessa är 
tavlorna 21 och 14. Båda målade med ett modernare bildspråk som är typiskt för tavlor 
målade senare.  
 

1. Klassisk konst 
1.1.  

1.1.1. 
1.1.1.1.Klassiska porträtt. De äldsta och mörkaste tavlorna, från 1600

och 1700-tal. De dominerande konststilarna under denna tid var 
barock, rokoko och nyklassicism (15, 18, 4, 27, 41, 6, 20). 

-tal 

1.1.1.2. 1400-tal. En grupp med äldre konstverk i mer naivistisk stil (5, 
22, 11 33) Denna grupp innehöll tavlor från 1400-talet – 
renässansen i Italien.   

 
1.1.2. Udda och suggestiva tavlor (10, 26, 30, 23, 25). I dessa ser vi 

människor och djur i märkliga situationer. Det är lite lättklädda 
nymfer, ett lejon som slåss mot en orm och människor som spelar 
musikinstrument vid vattenfall eller står med gåtfullt uttryck och 
blickar mot betraktaren. Dessa tavlor är från 1853-1901. Enda tavlan 
som inte är från denna tid är ett mumieporträtt från år 160-180 
(denne man blickar Jesuslikt mot betraktaren).  

1.2.  
1.2.1. Besjälade landskap. Landskapen skildrar vackra utsikter i naturen 

under olika årstider (29, 36, 24, 39). Alla landskapstavlorna är 
målade under senare delen av 1800-talet. Under denna tid var det 
framför allt nyklassicismen, romantiken, realismen, naturalismen och 
impressionismen som dominerade konsten. 

1.2.2. Romantiska tavlor. I de romantiska tavlorna skildras människor, vyer 
och interiörer som om de vore mystiska och besjälade väsen (2, 37, 3, 
38, 1, 12, 13). Dessa tavlor är från 1800-talet och 1900-talet, men det 
finns också en tavla från 1736 

http://www.student.nada.kth.se/%7Ed93-tol/ml/monks/
http://www.student.nada.kth.se/%7Ed93-tol/ml/monks/
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2. Modern konst 
2.1. Lätt kubistiska bilder med människor. (21, 32, 9, 40, 16, 28, 35) Tavlorna är 
främst från 1900-talet – bara en tavla är från 1892.  
2.2.1. Abstrakta geometriska former (19, 34, 31, 14) med tavlor från 1900-talet 
(plus en från 1888).  
2.2.2.  Helt kubistiska och delvis dekonstruktivistiska bilder (7, 17, 8, 42) från år 
1968-2000.  

 
 

Diskussion 
 

Denna undersökning hade som syfte att försöka hitta gemensamma bakomliggande 
faktorer i människors bedömning av tavlor från hela konsthistorien. Resultaten visade 
att det finns mönster i form av bakomliggande faktorer. Undersökningsdeltagarna 
bedömde tavlor i tre egenskaper - preferens/tycker om, modernitet och intressant och 
bedömningarna påverkades av tolv underliggande faktorer som redovisades. De erhållna 
underliggande faktorerna karaktäriseras enklast som klassisk konst, modern konst, 
vackra utomhusvyer eller interiörer samt udda bilder.  
De erhållna korrelationerna mellan faktorpoäng och bakgrundsvariabler, redovisade i 
resultatdelen, kan tolkas som att konstintresse bland undersökningsdeltagarna 
huvudsakligen innebär intresse för klassisk konst eftersom bakgrundsvariabeln 
konstintresse korrelerade med poäng i faktorerna klassisk konst. Konststudier 
samvarierade, precis som konstintresse, med poäng i klassisk konst. Detta kan tolkas 
som att människor som är intresserade av och som har studerat konst, i alla de 
konstformer som finns (dans, sång, musik), har ett intresse för den klassiska konsten. 
Det fanns också en negativ korrelation mellan att ha gått på museum förr och poäng i 
landskap och dekorativ konst. Det fanns dessutom tre negativa korrelationer mellan att 
gå på museum eller galleri nu och poäng i vackra landskap och dekorativa porträtt. De 
tre negativa korrelationerna skulle kunna betyda att de som går mycket på museum inte 
uppskattar vacker konst och landskap. Inte heller de som besökt gallerier/museer förr 
tycker om eller finner landskap/vacker konst intressant. Därför kan man säga att både de 
som gick på museum/galleri förr och de som gör detta nu inte verkar uppskatta vackra 
landskap/porträtt. Frågan är om deltagarna redan sett ”för mycket” av denna typ av 
konst eller om de är ointresserade från början. Bakgrundsvariabeln ordning korrelerade 
med en annan bakgrundsvariabel: ålder, men att utöva konst korrelerade inte med någon 
faktor eller bakgrundsvariabel alls. Ålder korrelerade också med udda tavlor och 
klassisk konst. Det är förvånande att bakgrundsvariabeln utövar konst inte korrelerade 
med poäng i någon faktor.  
 
Metoddiskussion 
Tavlorna och enkäten 
Urvalet av tavlorna kan alltid ifrågasättas. Det är möjligt att annorlunda resultat hade 
erhållits med andra tavlor – exempelvis tavlor med starkare motiv. Det går att hitta 
andra tavlor som är mer representativa för de olika perioderna av konsthistorien än de 
som använts i denna undersökning. Även om det går att hitta mer passande tavlor måste 
de tavlor som valdes klassas som konst av tillräckligt hög kvalité och giltighet för att 
utforska hur åskådare bedömer och upplever västerländsk konst. Tavlorna hämtades 
bl.a. från konstauktioner från de stora erkända auktionsfirmorna i Sverige.  
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Urvalet gjordes utifrån kvalité, komposition, motiv och teknik av författaren till denna 
uppsats - en konstvetare (fil.kand. i konstvetenskap 2001) som arbetat länge med konst 
(säljare av tavlor på konstgalleri/konsthandel samt guide).  
 
Enkätens första del, med bakgrundsfrågor, var relativt komplex och några frågor kan ha 
missförståtts av undersökningsdeltagarna. Mer specifika frågor kan möjligtvis leda till 
att korrelationer mellan bakgrundsvariabler och konstbedömningar framträder. 
Skattningsdelen i enkäten kan omöjligen ha missförståtts eller feltolkats eftersom den 
var mycket enkelt uppbyggd.  Mängden tavlor att skatta kan ha påverkat deltagarna att 
skynda sig igenom enkäten, men undersökningsdeltagarna tog sig tid och uttryckte 
nyfikenhet på bilderna i undersökningen. Under undersökningstillfället gav deltagarna 
många intressanta inblickar i de kognitiva processerna. De uttryckte också en osäkerhet 
inför termerna ”modern” och ”omodern”. Det visade sig finnas åtminstone fem olika 
definitioner av ”modern”: Det som andra människor upplever som modernt, det som 
undersökningsdeltagarna själva upplevde som modernt, det som har modernt formspråk 
(kubismen/postmodernismen och framåt?), det som är odödligt d.v.s. bra konstverk 
oavsett ålder (som alltid är intressant eller gäller i alla tider) samt det som är gjort 
nyligen (oavsett teknik) exempelvis en ny tavla i gammal teknik. Enstaka deltagare 
uttryckte också en osäkerhet kring begreppen intressant och tycker om: Tycker om som 
i att jag vill ha den hemma på väggen/köpa eller bara tycker om att titta på? Intressant 
som i att jag blir lite nyfiken eller att jag verkligen vill veta mer om tavlan 
De fick anvisningar att själva bestämma sig för vilken innebörd de ville lägga i 
begreppen modern-tycker om-intressant, men att de skulle vara medvetna vad de valde 
för innebörd och hålla fast vid samma innebörd hela enkäten igenom.  
 
Metod och validitet 
Faktoranalys är en bruklig metod när forskare ska utforska ett område som är nytt och 
obekant och rekommenderas i metodboken Tabachnick och Fidell (2007). Även om 
denna undersökning inte följt bokens anvisningar exakt (beträffande antal tavlor i 
förhållande till antalet undersökningsdeltagare) är faktoranalys en lämplig metod för 
denna undersökning. Det finns inget som tyder på att de resultat som framkommit inte 
gäller vuxna svenskar och västerländsk konst. Kan liknande resultat erhållas med vuxna 
över hela världen d.v.s. i alla kulturer? Om människor från hela världen ska undersökas 
sedan måste forskaren fundera på om samma västerländska tavlor ska användas eller om 
det ska väljas motsvarande tavlor från den egna konsten och de egna konststilarna.  
 
När konstbedömningar skall utforskas stöter vi på svårigheter. En av dessa svårigheter, 
som vi tidigare nämnt, är att det finns väldigt lite forskat kring hur vi som åskådare rent 
psykologiskt bedömer ett konstverk. En annan svårighet är att de teorier som finns om 
hur vi tar till oss konstverk mestadels bygger på ord eller system som ska förklara eller 
översätta vad åskådarna säger sig - eller tror sig uppleva när de tittar på och bedömer 
konst. En tredje svårighet är att den forskning som finns inte har följts upp eller 
replikerats, vilket påpekas av Guilford och Holley (1949). De forskningsrapporter och 
de teoretiska förklaringsmodeller som finns utgör öar av kunskap fristående från 
varandra med ibland med helt olika utgångspunkter.  Enda undantaget är den nyligen 
presenterade doktorsavhandlingen av Östen Axelsson där han försökt att skapa en mer 
bred teoretisk utgångspunkt.  
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Hur forskarna formulerar - förklarar och forskar påverkas dessutom av deras 
”ställningstaganden” eller definitioner av koncept. Exempelvis måste alla som försöker 
förstå eller beskriva området ta ställning till var gränsen mellan vad som är subjektivt 
och objektivt skall dras. I denna undersökning har faktoranalys använts för att få fram 
personliga skillnader och allmänna likheter i undersökningsdeltagarnas tyckande. Ännu 
en svårighet som bör nämnas är huruvida konstverket bedöms och klassificeras enligt 
åskådarens reaktion eller enligt konstverkets egenskaper. Marcovic och Radonjic har i 
sin artikel ”Implicit and explicit features of paintings” (2008) delat upp konstverkets 
egenskaper i implicita och explicita drag och utforskar hur dessa drag ser ut. Implicita 
drag är de känslor som konstverken väcker hos åskådarna (Regularity, Relaxation, 
Hedonic Tone and Arousal) och de explicita dragen (Form, Color, Space and 
Complexity) är egenskaper hos själva konstverken. I deras nämnda artikel är de 
implicita egenskaperna kopplade till subjektivitet och de explicita egenskaperna 
kopplade till objektivitet. Det är framför allt de explicita dragen som påverkar 
tyckandet, kommer de fram till. Den teoretiska bakgrunden till deras artikel är R. 
Arnheims bok ”Art and Visual Perception” (1954) där Arnheim presenterar en 
gestaltteoretisk teori om perception. Arnheim, enligt Marcovic och Radonjic, påstår att 
konstnärlig komposition kännetecknas av två komplementära aspekter – balans och 
dynamik. Balans definieras enligt Arnheim av symmetri och dynamik av asymmetri, 
egenskaper som påverkas av implicita egenskaper d.v.s. egenskaper hos betraktaren.   
 
De tavlor som bedömdes av deltagarna i denna undersökning visade inte några 
bakomliggande faktorer som kan tolkas i termer av explicita och implicita egenskaper. 
Istället blev det ”grova” indelningar i tid och formspråk. Eftersom tavlorna hämtats från 
hela konsthistorien kan deltagarna ha fokuserat på just tidsaspekten. För att få fram 
implicita och explicita egenskaper hos tavlorna hade undersökningen behövt fokusera 
bara på en tidsperiod vilket hade gjort det möjligt för deltagarna att koncentrera sig på 
bildspråket och skillnader inom samma period. Syftet var emellertid att finna 
gemensamma mönster hos tavlor och för att testa detta användes tavlor från hela 
konsthistorien.  Det hade metodmässigt varit mer korrekt att använda färre variabler 
(tavlor), eller ännu hellre fler försökspersoner, men 100 deltagare var en stor 
ansträngning som gav värdefull information för en eventuell framtida större studie. 
Möjligen kan en mer omfattande studie planeras utifrån denna undersökning som också 
kan beakta och försöka klargöra om Axelssons Information-Load Model kan användas 
för att förklara resultaten. Denna studie kan tolkas som att modellen delvis fungerar: 
Den kan tolkas som att den förutsäger att de som går och gått på museum inte föredrar 
dekorativ konst eftersom de sett för mycket dekorativ konst. Samtidigt borde de som 
studerat konst möjligen vara trötta på klassiska tavlor och kanske vara mer intresserade 
av moderna eller udda tavlor.  
 
Utan att mer redovisa för alla teoretiska försök som gjorts inom området står det klart 
att denna undersökning inte gav några resultat som talar för eller emot de teorier som 
finns och inte heller finns det självklara kopplingar mellan resultaten och någon speciell 
teori, t.ex. Axelssons informationsbelastningsteori (Axelsson, 2011). Detta är 
frustrerande och nu utgör denna undersökning ännu en ö av kunskap som en dag 
förhoppningsvis kommer att bindas samman med andra öar till en helhet.  
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Appendix A 

 
Tavlorna 

 
1. Ludolf Liberts (1949-59): Floden Daugava vid Riga. Bok: Louis Réau  
2. Fanny Brate (1885): Konstvänner. Bukowskis: www.bukowskis.com, Höstens Klassiska 

Auktion (2011), Stockholm 565, nr. 93. Uropspris:1 500 000 – 2 000 000 
3. Albert Edelfelt (1884): Parisisk kvinna i peignoir. Bukowskis: www.bukowskis.com, Höstens 

Klassiska Auktion (2011), Stockholm 565, nr. 199. Såld: 612 500 SEK  
4. Rembrant van Rijn (1632): Sankt Petrus. Bok: Émile Michel - Painter, Engraver and Draftsman, 

Originaltavlan finns på Nationalmuseum 
5. Giovanni di Paolo (di Grazia) (1445): Paradiset. Metropolitan Museum of art: New York, 

www.metmuseum.org  (Accession Number 06.1046) Tempera och guld på duk 
6. Adélaïde Labille-Guiard (1785): Självporträtt med två elever.  Marie Grabrielle Capet and 

Marie Marguerite Carreaux de Rosemond. Metropolitan Museum of art New York: 
www.metmuseum.org  (Accession Number 53.225.5) Olja på duk 

7. Kristian Krokfors (2000): Tre kullar.  Bukowskis, www.bukowskis.com, 
Modern+contemporary, Helsingfors F160, nr. 100. Såld: 2 169 EUR Olja på duk 

8. Juhani Linnovaara (1981): Parasoll, Bukowskis, www.bukowskis.com, Modern+contemporary, 
Helsingfors F160, nr. 33. Såld: 638 EUR. Serigrafi 62/90 

9. Kari Juva (1973): Ensamma dagar, Bukowskis, www.bukowskis.com, Modern+contemporary, 
Helsingfors F160, nr. 57. Såld: 1 786 EUR. Olja på duk  

10.  Joseph Noêl Paton (1853): Dionysos och sjönymfer. Bukowskis, www.bukowskis.com, Höstens 
Klassiska Auktion (2011), Stockholm 565, nr. 211. Såld: 36 750 SEK. Papper uppklistrat på duk 

11. Andrej Rubljov (1400-tal): Den gammaltestamentliga treenigheten. Rysk ikonmåleri (1425-27)   
12.  Carl Holsoe (1900-tal): Interiör med Samovar. Bukowskis, www.bukowskis.com, Höstens 

Klassiska Auktion (2011), Stockholm 565, nr.183. Såld: 91 875 SEK. Duk uppklistrad på pannå 
13. John Constable (1736):  Bok: John Walker s. 153 
14. Paul Sérusier (1888): Le talisman, ou Bois d’Amour. Bok: Les peintres du bonheur av Yann le 

Pichon 
15. Laurent de La Hyre (1649): Allegori over musiken. Metropolitan Museum of art, New York, 

www.metmuseum.org  (Accession Number 50.189). Olja på duk 
16. Marjatta Sarasalo (1982): De lyckliga. Bukowskis, www.bukowskis.com,  

Modern+contemporary, Helsingfors F160, nr. 81. Såld: 868 EUR. Olja på duk  
17. Max Salmi (1980): Cirkushjul. Bukowskis: www.bukowskis.com, Modern+contemporary, 

Helsingfors F160, nr. 55. Såld: 2 424 EUR Olja på skiva 
18. George Engelhard Schröder (1700-tal): Mytologisk scen med Europa och tjuren. Stockholms 

Auktionsverk: www.auktionsverket.se, Klassiska 2011-05-25 nr. 2510. Såld: 56 000 SEK. Olja 
på duk 

19. Juha Soisalo (1967): Komposition. Bukowskis: www.bukowskis.com, Modern+contemporary, 
Helsingfors F160, nr. 63. Utropspris: 1 000 – 1500 EUR. Olja på skiva  

20. Jean Baptiste Simeón Chardin (1738):. Bok: Pierre Rosenberg s.104, 
21. Maurice Denis (1892): Hamnen Breton. Bok: Les peintres du bonheur av Yann le Pichon   
22. Fra Filippo Lippi (1440): Porträtt av en kvinna med en man vid ett fönster. Metropolitan 

Museum of art New York: www.metmuseum.org  (Accession Number 89.15.19) Tempera på trä 
23. Anna Palm de Rosa (1891): Utsikt från Kopparsvik mot Högklint. Bukowskis: 

www.bukowskis.com, Höstens Klassiska Auktion (2011), Stockholm 565, nr. 100. Utropspris: 
35 000 – 40 000 SEK.  

24. David Klöcker Ehrenstralh (1800-tal): Allegorisk framtställning av Kristus som besegrar det 
onda i form av lejon och ormen. Stockholms Auktionsverk: www.auktionsverket.se, Klassiska 
2011-05-25 nr. 2503. Såld: 20 000 SEK. Olja på duk 

25. Johan Tirén (1880-tal): Jämtlandssägen. Bukowskis: www.bukowskis.com, Höstens Klassiska 
Auktion (2011), Stockholm 565, nr. 53. Utropspris: 250-300 000 SEK. Duk 

26. Allan Österlind (1901): Flicka i sjömanskostym. Bukowskis: www.bukowskis.com, Höstens 
Klassiska Auktion (2011), Stockholm 565, nr. 114. Utropspris: 15 000 – 18 000 SEK. Olja på 
duk 

http://www.bukowskis.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.metmuseum.org/
http://www.bukowskis.com/
http://www.bukowskis.com/
http://www.bukowskis.com/
http://www.bukowskis.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.bukowskis.com/
http://www.bukowskis.com/
http://www.auktionsverket.se/
http://www.bukowskis.com/
http://www.metmuseum.org/
http://www.auktionsverket.se/
http://www.bukowskis.com/
http://www.bukowskis.com/
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27. Ulrika Fredrika Pasch (1700-tal): Gustav III. Stockholms Auktionsverk: www.auktionsverket.se, 
Klassiska 2011-05-25 nr. 2508. Såld: 20 000 SEK  

28. Gösta Adrian Nilsson (1924): Akrobater i Paris. Bukowskis: www.bukowskis.com, Höstens 
Moderna Auktion (2011) Stockholm 563 nr. 103. Såld: 3 133 790 SEK. Duk uppklistrad på 
pannå  

29. Arvid Mauritz Lindström (1890-tal): Insjölandskap i höstskrud, Bukowskis, 
www.bukowskis.com, Höstens Klassiska Auktion (2011), Stockholm 565, nr. 68. Såld: 51 450 
SEK. Duk 

30. Romersk period, Egypten (år 160-180): Mumieporträtt av en man med smalt huvud och skägg. 
Metropolitan Museum of art New York: www.metmuseum.org  (Accession Number 09.181.1) 
Encaustic, limeträ  

31. Michail Larionov (1912-14): Rayonistisk komposition. Bok: Galerie Aronow s.83, bild 38 –  
32. Axel Törneman (1905): ? Stockholms Auktionsverk: www.auktionsverket.se, Klassiska Auktion 

25 maj, 2011 nr. 2373. Såld: 2 700 000 SEK. Olja på duk 
33. Bröderna Lambourg (1385-1406): Les Très Riches Heures du duc de Berry juin. Bok: 

Köneman - Gotik Arkitektur Skulptur Måleri 
34. Lauri Ahlgrén (1986): Geisha. Bukowskis: www.bukowskis.com, Modern+contemporary, 

Helsingfors F160, nr. 98. Såld: 1 403 EUR. Olja på duk 
35.  Malevich (1928-32): Detalj från en tavla. Bok: Artist and theoretician s. 152  
36. Oscar Törnå (1888): Från Medevi. Bukowskis:  www.bukowskis.com, Höstens Klassiska 

Auktion (2011), Stockholm 565, nr. 67. Såld: 91 875 SEK. Uppfodrad duk 
37. Fritz Thaulow (1847-1906): Bondflicka vid staket. Bok: Bengt-Arne Person Hipp Hipp Hurra! 

S.217 
38.  Nils Kreuger (1899): Gammalt hus i Katarina. Bukowskis: www.bukowskis.com, Höstens 

Klassiska Auktion (2011), Stockholm 565, nr. 70. Utropspris: 600 000 – 800 000 SEK.  
39. Olof Hermelin (1885): Vårlandskap med figurer. Bukowskis: www.bukowskis.com, Höstens 

Klassiska Auktion (2011), Stockholm 565, nr. 64. Såld: 44 100 SEK. 
40. Evert Lundquist (1939): Stående kvinna. Bukowskis: www.bukowskis.com, Höstens Moderna 

Auktion (2011) Stockholm 563 nr. 63. Såld: 344 250 SEK.  
41. (övningstavla 1) Rembrant van Rijn (1633-34): Saskia van Uylenburgh. Museum Schloss 

Wilhelmshöhe i Kassel Tyskland. www.museum-kassel.de  
42. (övningstavla 2) Finsk konstnärinna. (1968):  www.bukowskis.com, (Modern+contemporary, 

Helsingfors F160, nr?) 
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Appendix B 

Tavlornas laddningar faktorerna T1-T4 (Tycker om) 

Faktor T1  

                       

 

 

 

           

15 (.698) 1649                  5 (.632) 1445      22 (.616) 1440   18 (.598) 1700‐t           20 (.592) 1738 

                                   
4 (.534) 1632       11 (.528) 1400‐t   6 (.520) 1785   33 (.508) 1395  27 (.476) 1750  41(.474) 1733 
 

                         
10 (.400) 1853         26 (.377) 1901  30 (.375) 170   3 (.371) 1884         40 (.317) 1968   37 (.311)            
 
Faktor T2 (Tycker om) 

                                 
19 (.648) 1967 40 (.542) 1939   9 (.533) 1973       14 (.520) 1888  34 (.509) 1986   16 (.499) 1982      
 

        
8 (.499) 1981    35 (.468) 1930            31 (.460) 1913      21 (.459) 1892    42 (.452) 1968      
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17 (.357) 1980   32 (.344) 1905       7 (.334) 2000          
 
Faktor T3 (Tycker om) 

               
29 (.699) 1895     39 (.682) 1885                36 (.671) 1888             3 (.584) 1884   
 

                 
2 (.503) 1885                    38 (.482) 1899       24 (.447) 1891                   37 (.410) 1977 

            
1 (.360) 1955         13 (.358) 1736   25 (.335) 1850     12 (.309) 1930        
 
Faktor T4 (Tycker om) 

              
32 (.576) 1905     23 (.541) 1850                 25  (.483) 1885   8 (.436) 1981   42 (.430)1968                    
 

 
30 (.417) 170 
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Appendix C 
 
Tavlornas laddningar faktorerna M1-M4 (Modernitet) 

Faktor M1 (Modernitet) 

  

 

 

 

 

     
8 (.776) 1981    34 (.759) 1986    14 (.748) 1888   31 (.740) 1913     7 (.736) 2000   19 (.731) 1967 
 

         
16 (.699) 1982   42 (.697) 1968       9 (.692) 1973      28 (.681)1924   17 (.654) 1980 40(.631)1939 

         
35 (.565) 1930         32 (.485) 1905     21 (.454) 1892 
 
Faktor M2 (Modernitet) 

              
22 (.753)1440  4 (.751) 1632    5 (.759) 1445   18 (.664) 1750          41 (.631)1633  20 (.586) 1738         
 

         
11 (.577) 1450    10 (.560) 1853       6 (.544)1785   15 (.542) 1649      27 (.529)1750 33(.494)1395 
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26 (.461)1901  23 (.395) 1850          3 (.358)1884       37 (.320)1877 40 (.319)1939 12 (.308) 1930  
 

 
30 (.307) 170 
 
Faktor M3 (Modernitet) 
 

                     
29 (.730) 1895          39 (.729) 1885      36 (.669) 1888     

              
24 (.544) 1891                 25 (.494)1885    38 (.576)1899     13 (.453)1736  12 (.452)1930      

          
10 (.393) 1853          1 (.342) 1955               2 (.332) 1885 
 
 
Faktor M4 (Modernitet)  

               
2 (.634) 1885                   37 (.592)1877  20 (.497) 1738     1 (.452) 1955         21 (.451) 1892 
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39 (.435) 1885                  38 (.408)1899  32 (.407)1905     3 (.403)1884        6 (301) 1785 
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Appendix D 

Tavlornas laddningar faktorerna I1-I4 (Intresse) 

Faktor I1 (Intresse) 

                      

 

  

 

5 (.652) 1445    22 (.612) 1440  20 (.599) 1738   15 (.588 )1649                41 (.474) 1733 
 

              
4 (.492) 1632   6 (.492) 1785 11 (.470) 1400‐t 27 (.456) 1750    18 (.442) 1700‐t    21 (.428)1892   
 

                   
38 (.426) 1899    30 (.424) 170  2 (.422) 1885                   37 (.360) 1877  3 (.345) 1884  
 

    
9 (.342) 1973         10 (.321) 1853         
 
 
Faktor I2 (Intresse) 

                        
19 (.664) 1967   16 (.630) 1982   8 (.624) 1981   34 (.572) 1986     14 (.535) 1888   40 (.533) 1939      
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28 (.493) 1924  9 (.484) 1973        17 (.464) 1980  42 (.460) 1968           32 (.452) 1905  
    

          

 

 

 

     
21 (.425) 1892    35 (.423) 1930         7 (.357) 2000             31 (.340) 1913       
 
 
Faktor I3 (Intresse) 

        
29 (.743) 1895    36 (.625) 1888                 39 (.613) 1885                3 (.520) 1884   
 

           
2 (.459) 1885                   24 (.411) 1891           38 (.386) 1899   12 (.342) 1930  25 (.301) 1850             
 
 
Faktor I4 (Intresse) 

                      
33 (.590) 1395   23 (.581) 1850                25 (.443) 1885   17 (.332) 1980    5 (.309) 1445 
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15.  18.   4. 27.     
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