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Abstract 
 
 
 
 

 
As objects in the arts field, according to many theories, of which some will be introduced in the 

paper, aren't established as art pieces by the same predetermined laws as natural scientific 

phenomenas, it's a hard and complex task to evaluate what counts as art and furthermore what is 

forceful art. 

 
 

The core purpose of this master thesis is to examine what critics in Swedish papers Dagens Nyheter 

and Svenska Dagbladet classify as political art and how it affects its audience. The most relevant 

theory in this thesis is about political art and its categories, and requirements for convincing and 

creating an active change, developed by Irish artist Caoinhghin Ó Croidheán, who is also politically 

active. The method used for approaching and investigating the issue is a qualitative content 

analysis. 
 

 
 
 
 

Key words: Political art, Bourdieu, Croidheáin, Danto, Dickie, 

institutional art theory, qualitative content analysis, art criticism, 

press
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Var går gränsen för hur mycket besvär en konstnär får ställa till med? 

 

- Från DN-artikeln "Nya Berlinmuren revs efter protester 

 

1. Inledning 

 

Konstnärer har i flera sekel försökt påverka samhällsordningen på olika sätt. Konstverk som kan 

associeras starkt med politisk konst är till exempel målningar som ”Friheten på barrikaderna” (se 

bilden nedan) som franske konstnären Eugène Delacroix skapade år 1830. Skapandet av tavlan låg 

också tidsmässigt väldigt nära den franska julirevolutionen; slutförandet av tavlan ägde rum på 

hösten samma år. Men det finns mycken konst som inte är så uttalat politisk och inte heller kretsar 

kring krigets orättvisor. I uppsatsen kommer det framöver att presenteras exempel på konstverk som 

uttrycker politik på olika sätt, både explicit och implicit, i svensk press. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Massmedia har på sitt håll utnämnts till den tredje statsmakten, vid sidan av regering och riksdag. 

Uttrycket är något märkligt, då exempelvis pressen ju inte är någon del av staten utan bland annat
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ska granska denna stat. Onekligen är medierna mäktiga, men ”den tredje makten” vore en mer 

passande benämning. Media ska alltså framföra information till allmänheten som folk annars har 

svårt att tillgå, dessutom kan media framföra informationen på sätt som de har kontroll över och 

således påverka opinionen. Sålunda – politisk konst är inflytelserik och media har en maktställning 

att tillhandahålla information om en företeelse på sätt de önskar. Ur dessa två parametrar uppkom 

idén till uppsatsen, nämligen att undersöka hur pressen skildrar politisk konst. Hur ser konstkritiker 

i dagspressen, den förmedlande länken mellan den stora allmänheten, konstnärerna och konsteliten, 

på politisk konst? 

 

 
 
 

2. Syfte och frågeställningar 

 

 
 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur politisk konst avhandlas i den aktör som vi 

dagligen kommer i kontakt med – media. I detta fall mer specifikt pressen. Pressen må ha förlorat 

en del av sin publik till förmån för andra medier men den är fortfarande viktig och har en stor och 

bred läsekrets och upptar sålunda en stor del av det offentliga rummet där konst bland annat 

diskuteras. Orsaken till mitt val av just press och politisk konst är att politisk konst är intressant ur 

den aspekten att den inte har en tydlig definition men likväl anses vara viktig för samhället. De två 

aktörerna press och politisk konst kan ge oss mycket kunskap om hur samhället kan utvecklas. 

 
Analysen är viktig, också, för att kartlägga vilka konsttendenser som rör sig i samhället. Även ur 

den aspekten för att bekanta oss med hur konstnärer arbetar för att göra sin röst hörd, skapa 

förändring, vilka metoder som anses värdefulla och/eller effektiva. I synnerhet hur detta bedöms av 

konstkritikerna, då det är de som i slutänden är de som väljer vilka konstutställningar och 

konstnärer de vill skriva om och informera samhället om, och sålunda också de som publiken kan 

påverkas av, då de synliggörs i offentligheten. 

 
 

Mina frågeställningar lyder: 

 

Vad betraktas som ”politisk konst” enligt de största morgontidningarnas kultursidor? 

 

Vilka uppfattas som de dominerande stilriktningarna och politiska avsikterna, i enlighet med de 

kategorier som presenteras i teorin?
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3. Teori 

 

 

3.1 Bakgrund till politisk konst 

 

På 1970-talet tog konsten en ny riktning, från avantgardism till en mer politiskt radikal. Numera 

finns en mängd konstnärer som verkar för politisk förändring och är förutom konstnärer även 

aktivister. Den politiska konsten har en mängd skepnader dels för att politik och konst är två skilda 

institutioner, dels för att politisk konst definieras på olika sätt. När man idag hänvisar till politisk 

konst brukar man inte tilldela den värden som vilket parti man ska rösta på, eller propagera för en 

särskild politisk ledare. Det är snarare ett medel med vilket man närmar sig en fråga, såsom 

globalisering, miljöfrågor, kvinnors situation och så vidare. Politisk konst är konst som ifrågasätter 

sin samtids politiska förhållanden. 

 
 

Övergripande kan vi konstatera att det är ett svårt projekt att identifiera politisk konst. En 

vägledande parameter är att konstnärens intention med verket är vad som gör ett verk politiskt eller 

inte. Å andra sidan kan ett verk vars skapare inte ämnade att införa politiska variabler i, övergå till 

att bli politiskt i den stund betraktaren läser in politiska värden i det. Frågan är då: Är det 

betraktarens tolkning av verket som avgör huruvida det är politiskt eller inte, eller konstnärens 

avsikt med verket? (Sheikh. S, 2007) Andra hävdar att politisk konst är den konstform som kan 

förändra, och verkligen förändrar, samhällssituationen. Den skapar reell förändring och illustrerar 

inte bara ett problem. (Ó Croidheáin. C, 2010; Hazelwood. A, 2006) 

 
 

3.2 Den institutionella konstteorin och Bourdieu 

 

Inom detta stycke sammanfaller två delar, som till sin natur är ganska olika. Den institutionella 

konstteorin framarbetades av de två filosoferna, Arthur Danto och George Dickie. De framhäver i 

sina teorier omgivningens, alltså konstvärldens, vikt i framarbetandet av definitionen av konst. Med 

andra  ord skapas inget konstverk som ett givet sådant,  som exempelvis med matematisk logik och 

fysikaliska lagars logik. Konsten har andra parametrar, som vi människor i rätt sammanhang 

bestämmer för den. Konsten förutsätter en mängd konstteorier och kunskapskännedom även om den 

ibland skapas och värderas omedvetet utan denna kunskap. Därför påstår de också att konst är 
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"aboutness", det kretsar kring att handla om någonting 

(http:/www.helliden.fhsk.se/yvojon/selekterat/institut.html 3/4/2014) 

 

En skillnad mellan Pierre Bourdieu och Danto och Dickie är att de två sistnämnda inte är 

intresserade av att bedöma huruvida den avsedda konsten i sig är kraftfull. Medan Bourdieus teorier 

lutar mot det mer praktiska och ekonomiska hållet och i hans beräkningar finns också en matris över 

vad som kan anses slagkraftig konst och inte. 

 
 

Bourdieu åskådliggör hur en konstnär arbetar i sitt yrkesfält och vilka faktorer som påverkar 

konsten och konstnärens arbete (det estetiska liksom det professionella). Det som påverkar en 

konstnärs verk är hans/hennes sociala ställning, konstnärskapets prestige och det symboliska värde 

som är inbäddat i utövandet av yrket. 

 
 

Det är konstens funktionslöshet som är dess typiska karaktärsdrag och som utesluter att estetiken 

ingår i de andra kulturfälten. Utan dess socio-ekonomiska ställning och de krafter som styr och 

definierar konsten hade konsten inte funnits som eget självburet fenomen. Därför är det som sagt, 

externa faktorer som definierar dess innebörd och värde. 

 
 

 
Pierre Bourdieu has offered the most austerely economistic view of the functions of the aes- 

thetic. For Bourdieu, the aesthetic is a kind of sorting mechanism, supplying an apparently 

neutral grid on to which distinctions of class power can be mapped. '[A]rt and cultural con- 

sumption are predisposed, consciously and deliberately or not, to fulfill a social function of le- 

gitimating social differences', he writes. Bourdieu's paradoxical reading of the aesthetic which 

suggests that it is the very functionlessness of the aesthetic as category which is the key to its 

function as a mechanism of cultural differentiation and exclusion. 

(www.stevenconnor.com/aes/, 3/4/2014) 
 
 
 

 
Dessa punkter är dock inte avgörande i min uppsats då jag inte avser att analysera självaste 

konstnärernas konstverk och deras politiska inflytande, utan objektet som ska undersökas är 

kritikernas konstkritik och textinnehåll i artiklarna.

http://www.helliden.fhsk.se/yvojon/selekterat/institut.html
http://www.stevenconnor.com/aes/
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3.3 Konstbegreppet 

 

Innan det blir möjligt att gå vidare är det på sin plats att förklara vad som i denna uppsats avses med 

 

”konst” och i synnerhet ”politisk konst”. Den politiska konsten kommer att diskuteras senare under 

teoriavsnittet. Vad är då konst? De senaste femtio åren, cirka, har det funnits ett nytt konstbegrepp 

som återfinns i den institutionella konstteorin. Dess ursprung härrör från problematiken att inte 

kunna definiera konst på ett absolut sätt och därigenom till följd av detta inte heller kunna värdera 

den. Konstbegreppets uppgift är att tillhandahålla en rad medel med vilka en diskussion om konst 

och dess värdering kan avgöras. Detta är förstås inte någon enkel sak då det i försöket att finna svar 

på denna stora fråga infinner sig många funderingar kring vem som besitter rätt kvalifikationer för 

att bedöma frågan. Frågan är också dubbel: är de som besitter kunskapen desamma som de som har 

den faktiska makten att besluta i frågan? Självfallet bör de som har den rätta bakgrunden avseende 

kunskap besitta denna förbehållsrätt men i realiteten kan det vara annorlunda – makten återfinns på 

andra håll. Därför finner man en hierarki där eliten är de som bestämmer och därmed anses veta 

bäst. Exempel på dessa behöriga kan vara konstnärer, konstakademiker, curatorer, konstkritiker 

med flera. 
 

 
 

Det har även gått så långt att det har ifrågasatts huruvida konst överhuvudtaget existerar. Därmed 

inte sagt att ingenting är konst, utan snarare att någonting måste omnämnas som konst. Annars är 

det bara en allmän företeelse som inte betyder något annat än dess direkta, bokstavliga utsaga. 

(Cornell, 

1998, s. 2) Till exempel är en stol som står i ett tomt rum blott en stol i ett tomt rum om inte någon 

bestämmer utifrån vissa kriterier att det ska föreställa ett konstverk, och vidare vilken typ av konst 

och om det är bra eller dålig konst. Att ett verk skapar en stark upplevelse – man hänvisar oftast till 

den känslomässiga – är inte längre det enda kriteriet för att ett konstverk är storartat (vilket var ett 

givet villkor tidigare i konsthistorien). (Jonsson. Y, a och b; Tivenius. O, 2003; Carroll. N, 2000, s. 

45, se även s. 141f). Grundläggande är dock att ett konstverk ”representerar” något, det vill säga 

 

”åter-ger” något: föreställer någonting. 
 

 
 

3.4 Indelningar av politisk konst
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En irländsk konstnär vid namn Caoimhghin Ó Croidheáin är själv politiskt aktiv och tar sig an 

aktuella politiska frågor. Han har även åtagit sig uppgiften att försöka definiera innebörden av 

politisk konst. I en artikel ”Political Art” från 2010 redogör han för några idéer om den politiska 

konsten och hur den kan användas för att förmedla ett politiskt budskap. I denna artikel 

presenterar han tre kategorier, vilka är portrayal (= föreställande), promotion (= främjande) 

och projection (= projicerande eller framåtsyftande och inspirerande). 

 
 

Den föreställande konsten kan inge betraktaren med ett ambivalent intryck, då konstverkets 

avsikt oftast endast är implicit återgiven. Verket gestaltar en fråga som representerar något som 

har hänt, händer i nutiden, eller kommer att hända om man fortsätter på samma (destruktiva) 

vis. Den främjande politiska konsten vill frammana förändring och därför ligger konstverkets 

tyngdpunkt på att verka inflytelserikt på åskådaren. Meningen är att skapa en lösning och 

därför är också 

budskapet explicit. Konststilar som passar in i denna kategori är exempelvis socialrealism. Den 

sista kategorin, som är den projicerande, använder verktyg som omstrukturerar vedertagna 

former och gör om dem till något nytt, i form av exempelvis ett kollage. Ändamålet är 

huvudsakligen att ge en vision om framtiden, oavsett om den utlovar något positivt eller 

negativt, men vanligtvis rör det sig om att förmedla en utopisk vision. Andra konstuttryck som 

passar in i denna kategori är surrealism. Dessa konststilar är ämnade att ha effekten att inspirera 

till handling genom att de uppmuntrar nytänkande – att tänka utanför mallen, titta på saker från 

andra perspektiv och finna nya lösningar. Den är dock inte alltid explicit i sitt uttryck, den 

verkar både på det explicita och implicita planet. 

 
 

Samme konstnär skriver i en annan artikel, som också behandlar politisk konst, om 

ytterligare indelningar. I den webbaserade artikeln ”Depicting the Worldwide Crisis: The 

Role of the Artist in Social, Economic and Political Change” får vi bekanta oss med 

kategorierna allegori, expressionism och realism. Allegori karaktäriseras av att den innehar 

ett bildligt eller metaforiskt uttryck som symboliserar något annat än dess bokstavliga 

innebörd: en symbol eller liknelse helt enkelt, både avseende dess motiv, händelseyttringar 

eller andra element i konstföremålet. Metoden används ofta, men inte uteslutande, som ett 

sätt att undgå censur, då vissa åsikter och yttringar är starkt censurerade som i exempelvis 

många diktaturer. Den påminner en del om den föreställande politiska konstkategorin, i det 

att den erbjuder en mångfasetterad bild av en komplex politisk situation vilket öppnar upp 

för mer filosofiska diskussioner och är mer variationsrik och fyllig än om man hade gjort en 



11 
 

bokstavlig tolkning såsom är fallet med realism. Realismen gestaltar ett politiskt fenomen på 

ett mycket enkelt och bokstavligt vis. Exempel är socialrealism och socialistisk realism. 

Åtminstone den förstnämnda är inte så övertydlig att den slår över i ren propaganda. Oftast 

rör det sig om att gestaltningen och sålunda det fysiska, visuella som möter betraktaren är 

realistiskt återgivet. Det behöver inte ligga något direkt politiskt i konstverket men dess 

återgivning är explicit alla gånger, oavsett det politiska förmedlandet. Slutligen finner vi 

expressionismen, som är ett mer personligt sätt att gestalta världen, ur ett subjektivt 

perspektiv, och är inte sällan ett aggressivt eller rent av misantropiskt uttryck. Uttrycket 

är mycket dramatiskt och i det närmaste teatraliskt. Denna konststil tillåter konstnären att inte 

bara demonstrera en åsikt men också ge utlopp för sin ilska, känslor av förtryck eller andra 

obehagliga och svåra känslor gentemot en regering till exempel. Expressionism har också till 

syfte att påverka publiken känslomässigt och även få dem att reflektera över den oönskade 

situationen. 

 
 

3.5 Konstkritik och kritikers redskap 

 

Estetikprofessorn Göran Sörbom (1993, s. 74) menar med konstkritik ”’bedömandets konst’, ett 

i massmedier utvecklat sätt att beskriva, tolka och värdera konstverk” (ibid.). Att uppträda som 

kritiker betyder inte vad man vanligen uppfattar uttrycket som, nämligen att diskutera fel, utan 

snarare att värdera konstverk utifrån vissa fastställda värden. Numera uppträder kritiker främst i 

dagspress och periodisk press. Dags- och tidskriftskritiken diskuterar aktuella kulturhändelser, 

och det är också samtidigt som konstverket ifråga blir offentligt. Denna typ av kritik kallas 

dagskritik (ibid.). I samlingsverket ”Om konstkritik...”, för vilket professorn i konsthistoria Jan-

Gunnar Sjölin (2003) är redaktör, finns ett urval av skrifter där den konstkritiska texten och dess 

språk, innehåll och strategier behandlas. Medan Sörbom (1993, s. 74) definierar konstkritikens 

uppgift som ”att informera om, beskriva och tolka de publicerade verken samt ta ställning till 

dem”, betonar Sjölin (2003, s. 17f) de verktyg som behövs för konstkritik: beskrivning, analys, 

kontextualisering och värdering. 

 
Då konsten är svårdefinierbar och sammanfaller med många villkor finns därför heller ingen 

fastställd modell för hur en konstkritik är utformad. Konstkritiker brukar inordnas under olika 

kategorier. Dessutom är det skillnad på mål och syfte, liksom vem konstkritiken riktar sig till. 

De teorier som rör konstkritikerns metodik och ansatser kommer till stora delar också vara 
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samma premisser jag använder framöver i min analys som analysredskap. På så vis är detta 

avsnitt dels teoretiskt men också pragmatiskt. Under metodavsnittet redogör jag för dem. 

 

4. Tidigare forskning 
 

 

Utbudet av tidigare forskning om eller näraliggande den fråga som jag ställer är mycket litet. En 

källa, den första som presenteras i detta avsnitt, är det närmaste man kan komma min fråga. 

Därefter presenterar jag annan forskning som har med vissa delar av min undersökning att göra. 

Den berör en särskild inriktning i mina frågor, den ena om offentlig konst och konstkritiken, och 

den andra angriper global konst som objekt för konstkritik. Det kommer en del om konstkritik 

och hur den kan göra sig gällande i konsten, och ett problem som visat sig återkomma frekvent. 

 

4.1 Om politisk konst i pressen 

 

I en kritisk artikel gentemot konstkritiker som uttalar sig om politisk konst, skriver Stephen 

Duncombe och Steve Lambert i "An open letter to critics writing about political art" vad de 

anser om den politiska konsten och hur man ska förhålla sig till den. Artikelförfattarna är själva 

kritiska gentemot dem som behandlar politisk konst. De hävdar bestämt att kritiken fallerar då 

den är byggd på felaktiga premisser. Dels, menar författarna då konstkritiken inte är tillräckligt 

språkligt avancerad, dels att kritikerna inte är väl bevandrade i vad politisk konst verkligen är. 

De är noga med att påpeka att de inte tror att detta beror på ett bristande intresse. 

 
 

Konst som behandlar politik är enligt dem inte nödvändigtvis – såsom man lätt kan tro – 

detsamma som politisk konst. Den politiska konsten är inte ämnad att representera en viss 

politik eller vissa samhällsfrågor, dess roll är att verka inom den politiska sfären. Varigenom 

den också ska ha en mätbar påverkan på sin riktade publik. Med andra ord är det långt ifrån 

tillräckligt att måla ett par tavlor med ett motiv som motsätter sig maktinnehavare och ställa ut 

dem på en galleria. Dessvärre, fortsätter de i sin argumentation, är detta vanligare än vad man 

kan tro. I och med att politisk konst ska uppmana till handling och en handling som påverkar 

till förändring, vilket de hävdar är den politiska konstens essens, kan man som konstkritiker 

inte utan problem mäta konstens värde i detta sammanhang. 

 
 

Hur ska man kunna mäta den politiska konstens inverkan, samt vidare den förändring den 

har lyckats åstadkomma? Det förefaller för dem en omöjlig uppgift. Dessvärre, eller 
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lyckligtvis kan man också uttrycka det, bör politisk konst liksom all annan form av konst 

recenseras och diskuteras men kritiken måste utvecklas för att kunna täcka så många 

viktiga parametrar och ge en sådan riktig bild av konstobjektet med dess mål som möjligt. 

Det intressanta att uppmärksamma för en konstkritiker som tagit sig an ett konstverk som 

tillhör genren politisk konst är att denna har god kännedom i samhällskunskap, människans 

kognitiva beteende och hur hon fungerar kognitivt för att kunna dra slutsatser om bland 

annat konstverkets potential att påverka. 

 
 

Konstkritiken är en misstrodd genre, anses det på vissa håll, och dess plats i tidningar minskar 

allt mer till förmån för konstjournalistiken som har långa personreportage och diskuterar 

elevarbeten på konstinstitutioner som konsthögskolorna. (Paletten, 2009: s. 11) Konstkritiken 

har förstått innebörden av att uttala sig om samtiden och agera på konstevent omedelbart (ibid. 

s. 6). Det finns en längtan om att kritiken vidare ska sträcka sig bortom att vara affirmativ och 

akademisk, och att analysera den estetiska aspekten. Istället ska den bli mer konstnärlig och till 

och med konstig. Agera på impulsen, uppmanar Dan Karlholm i sin artikel "Södertörn läser 

lusen av konstkritiken i svensk press" (ibid. s. 8). Kritikerna lierar sig liksom med konstnären 

och dess inställning mot samhället (ibid. s. 9) En del konstkritiker hävdar att de är 

sammansvurna med konstnärerna, att de verkar för konstnärernas bästa och inte emot dem. ”... 

vi stöder hans eller hennes kritiska inställning mot samhället. Konstkritik är inte riktad mot...” 

Konstkritiken hävdar de bestämt är menad att riktas mot samhället i konstens namn, och inte 

konsten i samhällets namn. (ibid. s. 12) I det uttalandet återfinns en del av de parametrar som 

kännetecknar det kritiska brevet som kan läsas ovan. En primär uppgift konstkritikern bör åta 

sig är att tvinga konsten ut i det offentliga. 

 

 
För kritikern är ett konstverk först och främst en öppen och offentlig 

handling, en utsaga riktad till en tänkt publik i ett visst rum. Men detta 

offentliga rum är inte ett utan många, och i vilket av dem ett konstverk 

befinner sig påverkar i hög grad kritikerns sätt att skriva... Ändå måste 

kritikern betrakta verket som om det tillhörde en vidare offentlighet... en del 

av ett åsiktsbyte om konst och samhälle. 

En diskussion som det är kritikerns ansvar att plocka upp och föra vidare. (ibid. s. 

36)
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5. Metod och tillvägagångssätt 
 
 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys 
 
Inom medieforskningen är det vanligt att använda kvantitativ innehållsanalys för att studera en 

större mängd artiklar eller texter generellt sett. Det har dock utvecklats en ny inriktning i 

innehållsanalysen som främst används inom medicin- och sjukvårdsforskningen men i allt större 

utsträckning vinner mark inom medieforskningen. I uppsatsen kommer den kvalitativa 

innehållsanalysen att användas. Det finns åtskilliga anledningar till detta och för- liksom nackdelar 

med denna metod som sätts i förhållande till den kvantitativa innehållsanalysens. Grundbulten 

består i att det inte är den enkla kodningen beståendes av ett ord och fåtal kategorier som kan skapa 

en hög reliabilitet. Ibland har texten många ”nyanser” och uttrycker samma sak men på olika 

abstraktionsnivåer varför texten i dessa fall bör analyseras som en regelrätt textanalys, i vilken man 

först tolkar ett meningsinnehåll och därefter eller parallellt kategoriserar innehållet. Jag valde att 

inte använda retorisk analys då avsikten inte är att analysera huruvida skribenten avser övertyga 

läsaren, ej heller hur denna försöker övertyga. Därför fann jag att en kvalitativ innehållsanalys 

uppfyller syftet med min uppsats mer adekvat. 

 
 

Tidigare var det allmänt vedertaget att kategorierna skulle vara på förhand angivna men sedermera 

kan man revidera kategorierna liksom kodningarna alltefter som analysen fortskrider. Att döma av 

mitt material är det sämre reliabilitet om jag utför en traditionell innehållsanalys varför jag 

övervägde den nyare varianten, en kvalitativ innehållsanalys för att överhuvudtaget kunna 

kategorisera materialet. I den kvalitativa innehållsanalysen förekommer en inriktning som jag valde, 

riktad innehållsanalys. Den riktade innehållsanalysen präglas av att den har en strukturerad 

arbetsprocess. Den är inte förutsättningslös då forskaren bygger sin undersökning på en deduktiv 

ansats, samt utgår från olika teoretiska perspektiv. 

 

För- och nackdel med den klassiska kvantitativa innehållsanalysen: 
 

 För mekanisk (con). Man kan missa vissa viktiga aspekter som inte framkommer i 

enlighet med koderna, men som är av samma betydelse.

 Det krävs inte en grundligt lärd för att utföra en innehållsanalys. Det är smidigt att 

analysera en stor mängd textmassa och i de fall inte en verklig person utför analysen, 

finns det en mängd datorprogram som kan utföra samma jobb med gott resultat (pro). 
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Analysen av materialet följer mönstret av de fem punkterna som följer (de olika stegen skrivs med 

kursiverad stil): 

 
Meningsbärande enhet – på denna nivå skriver man ned fraser och/eller meningar med omgivande 

text för att meningsinnehållet inte ska missas. 

Kondenserad  meningsenhet/kategori:  Texten  kortas  ned  dock  utan  att  innehållet  förgås. 

Varje  mening/liten  text får därefter en  kod  som kan  liknas vid  en  etikett.  Dessa koder 

kategoriseras därefter. 

En kategori innehåller sålunda olika koder med liknande innehåll. 

 

Avsikten är att de olika nivåerna ska leda till klassificering av en eller flera teman som 

 

är slutpunkten i stegen och vilken kan illustrera en röd tråd som återkommer i kategorierna. 

(Det kan förstås förekomma mer än ett tema!). 

De första fyra indelningarna tillhör den konkreta abstraktionsnivån emedan ”tema” presenterar det 

latenta innehållet (Isaksson u.å). 

 

 
 
 

5.2 Förförståelse 

 
Ett visst utrymme måste tillägnas människans förförståelse av konstverk och text. Detta är aktuellt 

oavsett om det avser konstkritiker eller uppsatsförfattare. Det finns inga överordnade objektiva 

tolkningar och utvärderingar av konstverk, konstnärer eller texter varför hänsyn bör tas till 

kritikerna ur denna aspekt, liksom mig själv i egenskap av analytiker. Min analys, min tolkning, är 

som vilken annan persons textanalys som helst – i någon utsträckning subjektiv. Samma resultat 

torde inte ha utfallit exakt som min, skulle en annan än jag ha utfört studien. Detta är mer regel än 

undantag inom humaniora och samhällsvetenskap; utfallet är personorienterat till skillnad från 

naturvetenskaplig forskning där man betydligt oftare utgår från axiom. Möjligen har vetenskapsmän 

i naturvetenskapen varierande tillvägagångssätt för att lösa frågor, olika formler, men å andra sidan 

ett begränsat antal i förhållande till humaniora som erbjuder ett brett sortiment av metoder och 

tolkningsmetoder. Humanioras och samhällsvetenskapens reliabilitet kan sägas vara ganska rörlig.
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Jag vill inte påstå att den är låg. Läsaren kommer att vägledas i studien och kommer därmed att 

kunna följa och bedöma alla de steg som vidtagits för att nå det resultat som presenteras. 

 
 

En konstkritiker kan vidare tillämpa olika metoder. Alla dessa som omnämns i till exempel "Om 

konst" som presenterar utförliga teorier och tankar om konstkritik kommer inte att presenteras i 

teoriavsnittet, endast de som jag bedömer som lämpliga. De vävs in i övrig text om de olika 

orienteringspunkterna som jag redogör för nedan under rubriken "Analysredskap". 

 
 
 
 
 

5.3 Analysredskap 

 
Med analysredskapet undersöks kritikerns retorik. Vilka ord används? Vilka retoriska begrepp hittar 

vi? Det finns diskurser som visar oss textens uppbyggnad, dess språkliga element och strukturer. I 

ordsammanhangen undersöks bildspråk och metaforik. Detta betyder också att kritikern frilägger 

bildens former, färger och samspel i strukturer och verkets möjligheter att betyda. Vad 

som också analyseras är hur kritikern väljer att förmedla sina intryck av verket samt hur kritikern 

vill att 

läsaren ska uppfatta verket. 
 
I texterna förekommer att orienteringspunkter betonas i form av vedertagna värden – värden som 

beaktas i förhållande till gamla mästare och konstvärderingar – men också verkens nyskapande 

benägenhet. Därmed klassificeras och rangordnas verken (med dess olika element, såsom uttryck, 

innehåll och så vidare). 

 
 

 

6. Material 
 
 

6.1 Material och urvalskriterier 
 
Valet av material är artiklar om konst från dagstidningarna Dagens Nyheter (DN) samt Svenska 

Dagbladet (SvD). Motivet till valet av DN och SvD är att de är stora nationella tidningar, 

tillgängliga över hela landet. Varför de också bör vara lästa över hela landet (om än i varierande 
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omfattning beroende på region). Primärt köpte jag abonnemang (DN och SvD) på den digitala 

tidningen för att få tillgång till allt material i tidningarna liksom arkiv där allt tidningsmaterial 

fanns tillgängligt likaså. Dock visade sig snart vid en jämförelse med tillgängligheten av det 

material som fanns på det direkt tillgängliga gratisutbudet på nättidningarna (respektive tidnings 

www-adress: dn.se och  svd.se) att det var mer än tillräckligt, samt att det var lättare att söka. 

Dessutom, vad gäller de digitala tidningarna, var överskådligheten svårare och sökandet blev 

därmed klumpigare. Tidningarnas layout var som en riktig tidning varför jag var tvungen att 

bläddra sida för sida för att komma fram till kulturdelen istället för att använda sökfunktionen 

på gratisversionerna för att få fram många resultat på en gång och direkt klicka på den önskade 

artikeln. 

 

 
 

Senare kom också mitt urval att innehålla artiklar från andra delar av tidningen och inte bara under 

konst-/kulturdelen vilket hade försvårat sökandet ännu mer. Utbudet av artiklar och material på 

tidningsversionerna på Internet som är tillgängliga för allmänheten fungerade alldeles utmärkt. De 

ord som användes vid sökningen (i sökfältet) var: politisk konst, konst och politik, politik och konst. 

Avsikten var att endast begränsa urvalet till recensioner men då jag sökte vidare och undersökte 

andra artikeltyper fann jag att ämnet ibland berördes på ett lika giltigt vis och sålunda förekommer i 

materialet texter som inte är recensioner, till exempel personporträtt (se exempel nedan). Avsikten 

var att välja ett utbud med så stor variation som möjligt för att skapa god vetenskaplig 

tillförlitlighet. 
 
 

 
Först var urvalsperioden i DN satt till juli och oktober 2012 och mars 2013, och i SvD till juni och 

september 2012 och mars-april 2013. Det visade sig att det uppstod en viss diskontinuitet. 

Ojämnheten bestod i att artiklarna behandlade temat som uppsatsen utgick ifrån i ytterst liten 

utsträckning och temat var dessutom inte centralt i artiklarnas innehåll. Sålunda reviderades 

utsållningen i form av att tidsperioden ändrades. Urvalsperioden gjordes om till att inkludera 

artiklar från en vinter-vår-sommar-höst period, år 2012-2013, från båda dagstidningarna. Därefter 

utgick jag från ett semistrukturerat urval där artiklar med relevant innehåll medtogs, politisk konst 

och recensioner, men med undantag av några personporträtt som diskuterar den aspekten av politisk 

konst som är viktig för uppsatsen. Till exempel är artikeln ”Obotligt obstinat” ett personporträtt om 

konstnären Ai Weiwei och som vidare behandlar flera moment som har att göra med

http://www.dn.se/
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frågeställningen. Hur konstnären använder sin konst för att påverka politik och samhälle, vad han 

anser är politik liksom politisk konst och så vidare. 

 
 
 
 

6.2 Materialomfång 
 
Materialomfånget har kvantifierats så att det täcker kriteriet för både en kvantitativ och en kvalitativ 

textanalys. Hade uppsatsen endast varit kvantitativ, vore det naturliga valet att bruka ett större 

omfång, upp till förmodligen 100 texter eller mer. Men då texterna inte ska behandlas på ett ytligt 

plan utan ska bearbetas grundligt i enlighet med texttolkningens principer kommer detta kräva mer 

tid och energi liksom en hermeneutisk analys vilken är diffusare och alltså inte lika konkret och på 

förhand given som den traditionella innehållsanalysen. Den totala mängden är sålunda sammanlagt 

28 stycken artiklar inberäknat DN och SvD gemensamt. I bilagan visas i kronologisk ordning 

artiklarna från DN först och sedan SvD i en tabell. 

 
 
 
 

7. Resultat 

 

 

Femstegsanalysen där varje artikel analyseras var för sig presenteras först härunder. I början 

kommer varje artikel att beskrivas kort och koncist för att ge en övergripande sammanfattning av 

innehållet. Därefter kommer alla kategorierna som redogjorts för under teoriavsnittet att redovisas 

enskilt, var för sig, och under varje kategori kommer resultatet av analysen att presenteras med 

exempel från artiklarna. De kommer att placeras i samma ordning som de beskrevs under 

teoriavsnittet, oberoende av vilken politisk konstkategori som förekom mest i artiklarna. I den 

löpande texten kommer exemplifierande citat att inkluderas. De artiklar som refereras till kommer 

att anges med en siffra som motsvarar dess placering i artikeltabellen, till exempel ”Hans rasande 

fantasi...” (2). Slutligen handlar den sista passagen om den röda tråden, och de teman som återkom 

mest.
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7.1 Femstegsanalysen 

 

 

I detta avsnitt kommer alla artiklar var för sig att presenteras, steg för steg (enligt de fem stegen i 

den kvalitativa innehållsanalysen). Varje analysenhet numreras enligt följande (artiklarna sorteras 

i den ordning de är inordnade i tabellen): 

1 =meningsbärande enhet, 2 =kondenserad, 3 =kod/etikett, 4 =politisk kategori och/eller stil, 5 = 

 

tema 
 
 
 
 

7.1.1. De vågar provocera för demokratin 
 

För att uppmärksamma kvinnors situation uppställdes en utställning av kinesiska konstnärinnor i 

samband med internationella kvinnodagen. Konstnärinnorna vill genom sin konst uppmuntra 

spridning av demokratins budskap i Kina. De använder därför metoder som allra helst ska tilltala 

och förstås av en bred folkgrupp, inte bara konstnärer, såsom performance art. 

 

1. ”De vågar provocera för demokratin”; ”...många artister som använder scenkonsten som strategi 

för att nå ut till vanligt folk – och få dem att få syn på saker...” 

 

2. ”...provocera för demokratin”, ”...scenkonsten som strategi... få dem att få syn på saker....” 

 

 

3. Provokativ, ”ögonöppnare”. 

 

 

4. Projicerande 

 

 

5. Skapa förändring. 
 
 
 

 

7.1.2. Hans rasande fantasi gjorde publiken andlös 
 

Ett långt och informativt personporträtt om konstnären Gustav Klimt som då artikeln skrevs föddes 

exakt 150 år innan. Vi får här bekanta oss med honom, hans bakgrund, hans konst samt samtidens 

reaktioner på den. 
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1. ”Ja, till en början tog sig den politiska censuren rent estetiska uttryck. Katoliker och antisemiter 

spottade och slog ifrån sig genom att kalla Klimts måleri 'fult'. Mest vedervärdig är den estetiska 

retorik som infiltrerar de brutala politiska och rasistiska förföljelserna.” 

2. ”...politiska censuren rent estetiska uttryck.”, ”...estetiska retorik som infiltrerar förföljelserna.” 
 
3. Estetisk retorik, censur. 

 
4. Föreställande, men i viss utsträckning projicerande. 

 
5. Politik i konstform/estetiskt politiskt uttryck, farlig konst. 

 
 
 
 

7.1.3. Samtiden blir konst med sagans hjälp 

 

I en intervju med två konstnärinnor får vi höra dem besvara frågor om deras konstmetoder och vad 

de förmedlar. De arbetar båda med sagor för att förmedla svåra situationer, och politiska händelser. 

Vi får bekanta oss med deras strategier, bakgrund och syn på politik. 

 
1. "Och humor är viktigt, det måste finnas en lätthet till den tunga sida som är själva basen."; "Jag 

tror att det sagolika gör det lättare att berätta om något man har blivit illa berörd av."; ”Ser ni er 

konst som en samtidskommentar, liksom fiktionen alltid har varit ett sätt att bearbeta 

verkligheten? ...Ja, politisk konst blir ofta otillräcklig och ger sällan mer än, säg, en artikel." 

 

2. ”...humor är viktigt...”, ”...det sagolika gör det lättare att berätta om något man blivit illa berörd 

av.”, ”...konst som en samhällskommentar? ...Ja, politisk konst blir ofta otillräcklig...” 

 

3. Humor, sagoform. 
 
4. Allegori, expressionism (allegorisk form, expressionistisk princip). 

 
5. Kanalisering av svåra känslor. 

 
 
 

 

7.1.4. ”Forget Fear” 7
:e 

Berlinbiennalen 

 

Enligt artikelförfattaren är denna utställning ett tappert försök men ack så vagt; den påverkar ytterst 

lite betraktaren, hävdar han. Trots att den vill att publiken ska vara delaktig i konstverken som i sin 

tur varnar för politiska fasor i stil med andra världskrigets turbulenta historia. 
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1. "...mot en 'konstnärlig pragmatism' som inte frågar sig om, utan hur konst kan bidra till politisk 

förändring." 

2. ”...hur konst kan bidra till politisk förändring.” 
 
3. Förändringsskapande/initiera förändring. 

 
4. Främjande 

 
5. Skapa förändring. 

 
 
 

 

7.1.5. Song Dong på Barbican Gallery, London 

 

Skribenten Lotta Jonson ser konstnären Song Dongs utställning och beskriver den som vacker och 

hjärtskärande. Att konstverken är politiska och starka trots deras subjektivitet och subtila uttryck. 

Utställningen är en massiv samling av prylar hans mor samlade och sparade som minne av hennes 

make som också var frånvarande under svår period i Kina. Prylarna, minnet utgjorde en slags 

”sense-making” i hennes tillvaro. 

 

 

1. "En mycket vacker och samtidigt hjärtskärande hyllning till hans mor. Song Dong är mer 

meditativ, mer inåtvänd. Inte lika tydlig politisk som sin landsman. Men även Song Dong arbetar 

konceptuellt och är minst lika storslagen."; "Vad betyder alla dessa småprylar som fyller våra 

bostäder? Hjälper de oss också att stå ut?" 

 

2. ”...hjärtskärande hyllning till hans mor, mer inåtvänd. inte lika politisk... arbetar konceptuellt och 

är minst lika storslagen.”, "Hjälper de oss att stå ut?" 

 

3. Sublimt politiskt budskap. 
 
4. Föreställande, en del expressionism (uttrycket manifesterat i ett subjektivt motiv: moderns 

sparande). 

 

5. Sublimt uttryck men slagkraftigt. 

 

 
 
 

7.1.6. Årets utställning på Beckmans designhögskola, Stockholm 
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Årets konstutställning på Beckmans designhögskola, visar projekt vars tema är miljö. De olika 

konstverken presenterar hur man kan vara skonsam mot naturen genom att exempelvis använda sin 

egen fysiska kroppsenergi till att producera el. 

1. ”Sitt på stolen. Gå på mattan. Det är allt som behövs för att driva ditt eget lokala kraftverk.” 
 
2. ”Sitt på stolen... allt som behövs för att driva ditt kraftverk.” 

 
3. Praktisk konst 

 
4. Realism 

 
5. Pragmatisk konst 

 
 
 

 

7.1.7. Chitra Ganesh på Göteborgs konsthall 

 

Chitra Ganesh är en utställning i Göteborgs konsthall. Skribenten beskriver verk och skapare med 

deras bakgrund, samt jämför med verk från Indien vilka dessvärre enligt skribenten har svag 

politisk genomslagskraft. 

 
1. ”...konstnärerna manar till motstånd genom naturförundran.”; "...på väggarna brer stora 

målningar ut sig. Ofta dekorativa." 

 

2. ”...manar till motstånd...”, ”Ofta dekorativa.” 
 
3. Kommersiell konst. 

 
4. Främjande och projicerande, eventuellt allegori. 

 
5. Kommersiell politisk konst. 

 
 
 

 

7.1.8.  ”Bauhaus: Art as life” på Barbican Art Gallery, London 

 

Artikeln berättar om konstskolan Bauhaus som ville internationalisera konsten och även förändra 

samhället med den funktionella konsten. Utställningen är aktuell med samma tema och visas 

samtidigt som de olympiska spelen, och sammanlänkar internationalisering och globalism som är 

aktuella i både Bauhaus och OS. 
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1. "I efterdyningarna av första världskriget formades visionen av att förena konst, hantverk och 

teknik på en skola som i förlängningen skulle förändra hela samhället. Gemensamt skulle konst- 

närligt utövande inom alla discipliner skapas enbart för människors verkliga behov; allt skulle ha en 

social eller funktionell mission."; "Där hörde livet och konsten ihop, liksom teori och praktik." 

 
2.  ”...förändra hela samhället.”, "...allt skulle ha en social eller funktionell mission.", "Där hörde 

livet och konsten ihop, liksom teori och praktik." 

 

3. Det praktiska är budskapet, livet och konsten. 
 
4. Realism 

 
5. Pragmatisk konst. 

 
 
 

 

7.1.9. Ulf Rahmberg Lena Swedborg på Borås konstmuseum 
 

På Borås konstmuseum skriker två konstnärer verksamma på 1960-talet ut sin ilska över 

kapitalismen. Konstverken beskrivs som väldigt dramatiska i sitt uttryck. 

 
1. ”...under några heroiska år på sextio- och sjuttiotalet var den anarkistiska satirtidningen Puss 

samlingspunkten för en generation tecknare som fortfarande saknar motstycke i vrede och 

våghalsighet. Redaktionens ankare var den explosive Lars Hillersberg, men där ingick också folk 

som Lena Svedberg och Ulf Rahmberg, vassa, livsfarliga tecknare fast beslutna att spetsa hela 

etablissemanget på sina giftpennor.” 

 

 

2. ”... saknar motstycke i vrede och våghalsighet... explosive Lars Hillersberg... vassa, livsfarliga 

tecknare fast beslutna att spetsa på sina giftpennor.” 

 

 

3. Explosiv, våld. 
 
 

4. Expressionism 

 

 
 

5. Ilska, vrede. 

 

 
 
 

7.1.10. Robert Crumb på Musée d'art moderne de la ville de Paris 
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I utställningen ”Crumb. De l'Underground à la Genèse” är Robert Crumb blottad i sina teckningar 

som avslöjar hans besudlade syn på kvinnor och där han också straffar sig själv för denna 

inställning gentemot kvinnan. Skribenten beskriver dem som svåra verk att ta in. De berör men är 

otroligt perversa. 
 
 

1. ”Han ritar sina väldiga kvinnovarelser för att kunna kontrollera dem och i förekommande fall 

även förnedra dem .”; ”Skoningslöst personlig gräver han så djupt i sin plågade själ att han 

trycker på något märkligt allmänmänskligt som gör att man skrattar, men mot sin vilja.” 

 

2. ”...även förnedra dem.”, ”...personlig gräver han så djupt i sin plågade själ...” 

 

 

3. Självkritik, politik personifierad i sig, ”otydlig” politisk. 
 

 

4. Expressionism 

 

 

5. Självförebrående, självkritisk, könsfrågor. 
 
 

 

7.1.11. ”Designed to win” på Design Museum, London 

 

”Designed to Win” visades i London i samband med OS, och dess tema är teknisk sport och 

bättre sportprestationer, därav utställningens namn. Författaren guidar oss genom bland annat 

sportutrustning vars skapare frågar huruvida vi verkligen blivit bättre inom sporten i och med 

teknikutvecklingen..? 

 
 

1. ”På en vägg finns en smäcker Stämpfli-roddbåt från början av 1900-talet, tillverkad med 

samma byggteknik som traditionellt använts av möbelsnickare. Nedanför en F45:a av bikake-

formade kolfibersegment, flera meter lång men med en vikt på bara 14 kilo. Ingen tvekan om 

vilken av de två som är snabbast!” 

 

2. ”...en smäcker Stämpfli-roddbåt... tillverkad med samma byggteknik som använts 

av möbelsnickare. Nedan en F45:a av Bikake-formade kolfibersegment...” 

 

3. Idrott, demokrati. 
 
4. Realism 

 
5. Explicit uttryck
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7.1.12. Samlingsutställning i Marabouparken 
 

Kameran och kroppens betydelse inspirerar konstverken i denna utställning. Tre konstnärer ställer 

ut och har alla nyss nämnda utgångspunkt. De uttrycker också kvinnan i olika sammanhang och 

sålunda får utställningen en köns-orienterad riktning. Men det som är mest påtagligt är frågan om 

hur massmedia påverkar och med det också manipulerar verklighet och sanning. 

 
 

1. ”Tre frågor. Tre tendenser innehåller mer än vad som syns på ytan; Katalogpresentationen gör 

sammanhanget lika intressant som vart och ett av konstnärskapen: de tre hakar i varandra på olika 

nivåer, i synen på teknik och bildens betydelse, synen på män och kvinnor, både bakom och 

framför kameran.” 

 
 

2. ”...innehåller mer än vad som syns på ytan... teknik och bildens betydelse, synen på män och 

kvinnor, både bakom och framför kameran.” 

 

3. Foto och sanning, kvinnor och män. 
 
4. Projicerande med inslag av främjande. 

 
5. Fotot och teknikens sanning/osanning. 

 
 
 
 
 

7.1.13. Han gör förslag på galen konst 

 

Konstnären ger förslag på offentliga konstverk genom att anspela på galna och kontroversiella 

budskap. Många utmynnar i anti-moraliska principer, olydnad, varför inte dela ut gratis bensin till 

rika? Konstnären förklarar för skribenten att det då skapas reaktioner! Men det ligger mycket humor 

i verken. 

 
 

1. ”Jag har alltid stört mig på mjäkigheten i offentlig konst”, ”Det är bombastiskt, provocerande och 

till synes meningslöst.” , ”- Humor är en bra kommunikator, man når rakare och längre in i en 

människa med humor, i alla fall fungerar jag så. Det är mitt sätt att hantera världen, säger Johan 

Zetterquist.” 
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2. ”...mjäkigheten...”, ”...bombastiskt, provocerande och till synes meningslöst.”, ”Humor är en bra 

kommunikatör... hantera världen.” 
 
3. Provokation, humor, mot ”lagom-het”. 

 
4. Projicerande 

 
5. Rebellisk konstnär 

 
 
 
 
 

7.1.14. Patrik Steorn: Nakenheten som verktyg för självreflektion och 
samhällsprotest 

 

På Leopold museum ställs hundratals fotografier av nakna män ut men som enligt artikelförfattaren 

är trots det så kallade enkla uttrycket, inte ”bara” nakna. Den nakna manskroppen domineras av 

starka ideologier och fördomar. 

 
 

1. ”Texterna i den ambitiösa katalogen problematiserar intresset för nakna manskroppar med 

perspektiv från den senaste decenniernas studier inom genus, queer och visuell kultur.”; ”För mig 

blir det tydligt att den avklädde mannen är långtifrån naken i konsten, utan istället behängd med en 

rad olika ideologiska, konstnärliga och politiska föreställningar. Nakenheten kan ses som en 

kulturell dräkt med en särskild förmåga att dra blickarna till sig i både vardagens och estetikens 

rum.” 

 

2. ”... den avklädde mannen är långtifrån naken i konsten, utan behängd med ideologiska, 

konstnärliga och politiska föreställningar.” 

 

3. Tydligt implicit, kontroversiellt tema, kropp och ideologi, foto och nakenhet och ideologi. 
 
4. Projicerande 

 
5. Känsligt ämne och kontroversiellt med nakna män (även i västvärlden). 

 
 
 

 

7.1.15. Även en konstnär kan hotas 
 

Narek är vän till artikelskribenten. Narek genomlevde ett tragiskt öde i samband med politiska 

protester i konstverk vilka fick till åtföljd att han flydde till Sverige med familj. Väl i Sverige 

hanterades hans fall skandalöst och mycket i artikeln handlar om just det, hur Sverige påvisade 
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skandalös omänsklighet gentemot en konstnär som straffades hårt på grund av konstverk han skapat 

och åsiktsyttrande. 

 

 
 

1. ”Men vintern 2010 bestämde sig Narek för att på tvåårsdagen av massakern ställa ut tio 

minneskonstverk på platsen för dödsskotten, med titlar som symboliserade regimens flykt från sitt 

ansvar. Han ansökte om tillstånd men fick nej. Myndigheten angav valet av tid och plats som skäl 

för avslaget.” 

 

”Narek bestämde sig för att trotsa förbudet. En begränsad vänkrets kände till hans planer. Den 18 

februari kom tre polismän till hans bostad med fullmakt att leta efter vapen. De kunde inte undgå att 

iaktta de tio konstverk som var i olika stadier av fullbordan. Två var helt färdiga och bar väl synliga 

inskriptioner: 'Det tvättade samvetet' och 'Den blodiga kronan' (riktad mot en blodbesudlad 

presidentmakt).” 

 

”regimen vet att avancerade konstverk som riktar sig mot deras historieförfalskning har en helt 

annan sprängkraft än politiska paroller.” 

 

2. ”...minneskonstverk på platsen för dödsskotten... ansökte om tillstånd men fick nej.”, 

 

”...avancerade konstverk som riktar sig mot deras historieförfalskning har en helt annan sprängkraft 

än politiska paroller.” 

 

3. Förföljd konstnär, farlig konst. 
 
4. Projicerande, i viss mån föreställande. 

 
5. Konst i diktatur, farlig konst. 

 
 
 
 

7.1.16. Obotligt obstinat 
 

Detta är ett långt personporträtt av den världsaktuelle konstnären Ai Weiwei. Hans kamp är i alla 

konstverken för demokrati och frihet. Vi får bland annat bekanta oss med hans rådande livssituation, 

konstverk (som konstellationer, performance art med mera), censurstraff han drabbats av på grund 

av dem, men också hans brinnande framtidstro. 

 

 

1. ”Vi kommer att tala om något annat som först känns apart – Martin Luther King. Han hade en 

dröm. Drevs av en utopisk tanke. Men ändå något som skulle kunna gå i uppfyllelse. En sådan 
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framtidstro driver också Ai Weiwei. En önskan om yttrandefrihet och demokrati i ett framtida 

Kina.” 

 
2. ”Han hade en dröm. En sådan framtidstro driver också Ai Weiwei.” 

 
3. Framtidstro, provocering/provokation, politiskt farlig konstnär, demokrati och frihet. 

 
4. Projicerande 

 
5. Rebellisk konstnär, farlig konst. 

 
 
 

 

7.1.17. Här blir långsamheten stor konst 
 

En utställning vars centrala tema är långsamhet, i kontrast till samhällets hets. Ett verk är en bil som 

ska krascha i så långsamt tempo som möjligt. Tålamodskrävande att beskåda men inger efterhand 

ett zen-liknande lugn. 

 

 
 

1.” Så långsamt som möjligt är också en antites till det olympiska mottot ’snabbare, högre, 

starkare’” 

 
”...det vi gör är ju att erbjuda sätt att uppleva saker som är något annat än det vanliga.” 

 
 

”Långsamhet provocerar enligt Bennett inte bara därför att det ruckar samhällsrutinen.” 
 
 

”– I och med att så mycket är standardiserat, en långfilm pågår i 90 minuter till exempel, är det ofta 

en politisk gest bara att skapa ett verk som pågår väldigt länge eller är extremt långsamt. Även som 

betraktare är det en politisk gest att samlas för att titta på något som pågår i många timmar.” 

 

2. ”...antites till det olympiska mottot 'snabbare, högre, starkare'”, 
 
3. Långsamhet, antites, upplevelsekonst. 

 
4. Huvudsakligen projicerande, med inslag av realism. 

 
5. Provocerande genom sitt lugn
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7.1.18. Uppdaterade dockor ställer nya frågor 
 

Dockor som ska representera könsstereotyper är temat. En stark dockmetafor som flera konstnärer 

visar oss i utställningen på Göteborgs konstmuseum, genom fotografier och videon av dockan i 

olika motiv, såsom exempelvis Cindy Sherman personifierar i form av rollspel. 

 
 

1. ”Medvetna om att bilder och språk inte bara återger verkligheten, utan också bidrar till att skapa 

den, använde konstnärer som Barbara Kruger, Cindy Sherman, Jenny Holzer och Laurie Simmons 

approprierade bilder, iscensatt fotografi och knivskarpa one-liners för att peka ut olika 

könsstereotyper.” 

 
”...där enfärgade kvinnoplastdockor placerats framför projektioner av olika världsberömda platser 

från kinesiska muren till Las Vegas. Dockorna smälter illa in i miljön med det är förstås  tanken.” 

 
”Där flyttar konstnärer fram positionerna ännu en bit genom att låta Meryl Streep spela mot en 

buktalardocka, och lämnar betraktaren att fundera över vad som är mest verkligt: dockan eller 

skådespelaren.” 

 

2. ”... iscensatt fotografi och knivskarpa one-liners för att peka ut olika könsstereotyper.”, ”...där 

enfärgade kvinnoplastdockor placerats framför projektioner av olika världsberömda platser.” 

 

3. Skapa förändring, feminism, foto och sanning. 
 
4. Projicerande, allegori 

 
5. Ojämlikhet, fotot manipulerar. 

 
 
 

 

7.1.19. Möte med banbrytarna 
 

Avsikten med utställningen är att ge några av de många kvinnor som förbisetts under den tid de 

verkade med sin konst, mellan 1920 och 1940-talet särskild uppmärksamhet och hedrande. De var 

pionjärer och arbetade med konstformer som dadaism och surrealism. I utställningen ser man hur 

dessa konstuttryck också uttryckte politiska budskap. 

 
 

1. ”Redan i starten möts vi av Sonia Delaunays vackra skapelser där gränsen mellan konst och 

design utplånas. Här finns bland annat den magnifika kappa som Delauney utformade för 
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stumfilmsstjärnan Gloria Swanson samt konstnärens andra färgexperiment i textil och på papper. 

Hannah Höch dadaistiska collage förmedlar i sin tur en politisk agenda kryddad med humor.” 
 

2. ”... gränsen mellan konst och design utplånas.”, ”...collage förmedlar i sin tur en politisk agenda 

kryddad med humor.” 

 

3. Feminism, praktisk konst 
 
4. Projicerande, allegori 

 
5. Pragmatisk konst, könsstereotyper. 

 
 
 

 

7.1.20. Konstraket riktas mot city 

 

Texten presenterar en konstgrupp som vill arbeta med samhällsfrågor på ett nytt konstnärligt vis, 

och konsten ska kunna vara praktiskt användbar. De vill chocka men de ger också dubbeltydiga 

budskap. I slutändan är det rättvisa de kämpar för. I artikeln får vi även höra dem berätta om sitt 

nya offentliga konstverk (konstraketen). 

 
 

1. ”Hemma i Danmark är konstnärsgruppen Wooloo känd för sociala experiment som vänder 

upp och ner på perspektiven.”, ”– Vi kommunicerar gärna dubbeltydighet.” 

 

2. ”...sociala experiment som vänder upp och ner på perspektiven”, ”...gärna dubbeltydlighet.” 
 
3. Offentlig konst, provokation, upp-och-ner. 

 
4. Projicerande 

 
5. Provocera etablissemanget, pragmatisk konst, tänka utanför ramen. 

 
 
 
 
 

7.1.21. Blått verk rött skynke 
 

Konstnärinnan Katharina Grosse har skapat ett kontroversiellt offentligt verk: Varas stationshus 

färgades i en lysande, klarblå färg. Genom det lyckades hon också skapa hos invånarna i förorten 

där byggnaden är placerad, starka och negativa reaktioner.
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1. ”...Varaborna väljer att kalla det, sticker ut – och också i ögonen på vissa betraktare. ”, ”–Vi 

vill bli underhållna, lyssna på musik och umgås med vänner. Varför inte då också ett fantastiskt 

hus?” 

 

2. ”...sticker ut... också i ögonen på betraktare.”, ”Varför inte då också ett fantastiskt hus?” 
 
3. Offentlig konst, provokativ, uppmana nytänkande. 

 
4. Projicerande 

 
5. Tänka utanför ramen. 

 
 
 

 

7.1.22. Art Basel blickar mot Kina 

 

På konstmässan Art Basel ställs det ut och säljs ut konstverk, ansenligt många av konstnärerna är 

kineser, som författaren hävdar kämpar tappert för sin yttrandefrihet. Därom diskussioner i texten 

om donationer som gjorts till konst från Kina, kinesisk samtidskonst och så vidare. 

 
 

1. ”Hit hör också några av de kinesiska konstnärer som gjorde upp med propagandamaskineriet och 

skakade ut en individuell och djärvt experimenterande stil efter Maos död 1976.” 

 
”I donationen ingår 26 verk av Ai Weiwei, symbolfiguren för demokratisträvanden och ett 

rött skynke för den kinesiska regimen.” 

 
”Hongkongkineserna är på sin vakt mot alla inskränkningar i yttrandefriheten och Nittve ser inga 

problem med att ställa ut Ai Weiwei i Hongkong. Förra sommaren samlades 180000 människor 

på årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg för att kräva frihet och demokrati.” 

 

2. ”...skakade ut en individuell och djärvt experimenterande stil...”, ”...verk av Ai Weiwei, 

symbolfiguren för demokratisträvanden och ett rött skynke för den kinesiska regimen.”, ”Förra 

sommaren samlades människor på Himmelska fridens torg för att kräva frihet och demokrati.” 

 

3. Provokativ, skapa förändring. 
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4. Projicerande 

5. Farlig konst, demokrati och frihet. 

 

 

7.1.23. Fiktionens gränser tänjs på teaterfest 

 

På årets teaterfestival i Avignon visas ett otaliga konst- och teaterstycken som alla har sin grund i 

frågan om vad som egentligen är sant. Frågan är ansluten till dagens strömningar av fiktioner. 

Bland annat ser vi en installation vars konstnärinna läser ur sin bortgångna mors dagböcker, och 

vill på så vis representera andra i samma situation vilka måste identifiera sig på nytt efter förlusten 

av 

modern. 

 

 
 

1.  ”McBurney tar fasta på det hallucinatoriska i texten och skapar flera simultana 

medvetandelager för att skildra hur godtyckligt vi fastställer vissa fiktioner som kollektiv sanning. 

Scenen är öppen och genomgår oavbrutna förvandlingar genom videoprojiceringar, ljudeffekter 

och ett virtuost fysiskt gruppspel, som är Complicites signum.” 

 
”Refuse the hour testar i bild, sång och ord idén att köra tiden baklänges. Kentridge leker med 

begrepp som 'unremember, undo, unsay'. I hans poetiska värld får det även en politisk 

laddning att föreställa sig hur skeenden skulle kunna göras ogjorda.” 

 

2. ”...tar fasta på det hallucinatoriska i texten för att skildra hur godtyckligt vi fastställer 

vissa fiktioner som kollektiv sanning.”, ”I hans poetiska värld får det även en politisk 

laddning att föreställa sig hur skeenden skulle kunna göras ogjorda.” 

 

3. Olika medier i konstuttrycken. 
 
4. Projicerande 

 
5. Medias manipulativitet. 

 
 
 

 

7.1.24. Nya Berlinmuren revs efter protester 
 

Artikeln berättar om en konstnärinna, Nada Prlja, i Tyskland som rest en mur (i gamla 

 

Berlinmurens ställe) i form av en konstinstallation och offentligt verk för att demonstrera 

samhällets segregering; hur de fattiga avskiljs från de rikas skikt. Denna ”fiktiva” mur skapade 
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starka reaktioner vilket också var konstnärinnans intention då hon ville att de fattiga eller 

”socialgrupp 3” skulle slå sig samman och protestera för att förbättra sina livsvillkor. 

 

1. ”Han godkände och stödde hennes förslag, och sympatiserade med hennes välvilliga intentioner: 

 

de svaga måste gå ihop, och tillsammans för att höja sin röst.” 
 
 

”...det bjuder inte på några estetiska eller visuella gåvor, utan är politisk konst med syfte att sätta 

igång processer.” 

 
”Deras protester gav till slut resultat; den 15 juni revs muren, två veckor innan den ändå skulle ha 

tagits ner.” 

 
”Det är så jag arbetar; målet är att erbjuda människor alternativa synsätt, genom att ändra på något i 

staden, men som konstnär, inte som politiker eller socialarbetare... Ibland fungerar det, ibland inte.” 

 

2. ”...intentioner: de svaga måste gå ihop, och tillsammans för att höja sin röst.”, ”...bjuder inte på 

några visuella gåvor, utan är politisk konst med syfte att sätta igång processer.”, ”Deras protester 

gav till slut resultat...”, ”... erbjuda människor alternativa synsätt...” 

 

3. Förändra, sätta igång processer. 
 
4. Föreställande, med inslag av projicering. 

 
5. Utnyttjande av 2:a världskrigets ”laddning”. 

 

 
 
 
 

7.1.25. Syrisk konst gör motstånd med satir 
 

Den syriske konstnären Aram Tahhan berättar om sin konst och andra konstnärers situation i 

Syrien i förhållande till politiken där. Vi får läsa om utställningen där syriska konstnärer ställer ut, 

bland annat Aram, där finns olika uttryck som har att skaffa med politiska dilemman, bland annat 

protest mot diktaturen. 

 
 

1. ”...de valde dockteater som form dels för att dockorna är lätta att smuggla genom kontroller, 

dels för att karikatyren fråntar Assad hans tidigare ’gudalika aura’ och gör honom till någon att 
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skratta åt.”; ”– Han är en docka. Du kan bära honom i din hand. Du kan ta sönder honom.”; ”Vapen 

är inte de enda redskapen i den syriska revolten. 

2. ”...de valde dockteater som form för att dockorna är lätta att smuggla.. dels för att karikatyren 

fråntar Assad hans... ’gudalika aura’...” 

 

3. Farlig politisk konst, humor förmildrar ondskan/gör den mer mottaglig. 
 
4. Allegori, expressionism 

 
5. Uppror mot diktatur, konst som vapen, farlig konst. 

 
 
 

 

7.1.26. Abstrakt pionjär möter stram nutid 

 

I denna utställning ställs två konstnärinnors verk ut, konstverk som står i kontrast till varandra men 

samtidigt har mycket gemensamt, exempelvis de enkla grundformerna och naturen som 

inspirationskälla. Det politiska över dem är det subtila i framförandet och i Himla af Klints fall 

(den ena konstnärinnan) vill hon förmedla tanken om det manliga och kvinnliga. 

 
1. ”Hennes hemliga liv i spiritistiska sällskap, som vi ser resultatet av här, hade en helt annan 

mission än hennes modernistiska kollegors, nämligen att förmedla dualtanken, den manliga 

och kvinnliga principen i kosmos.” 

 

2. ”...att förmedla dualtanken, den manliga och kvinnliga principen...” 
 
3. ”Andlig” politik, otydligt politisk. 

 
4. Expressionism 

 
5. Politisk i andlighet, könsfrågor. 

 
 
 

 

7.1.27. Möte mellan själsfränder 
 

Utställningen ”Göra som man vill” på Tensta konsthall är ämnad att vara en ögonöppnare. Här 

ställs verk ut med olika typer av stilar. Bland annat kollage, tavlor, experimentfilm och som har ett 

feministiskt meningsinnehåll att förmedla oss. 
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1. ”Stilinovics dekonstruerande metod gick ut på att synliggöra den kommunistiska 

ideologins nationalistiska och politiska symboler. Det är en kommenterande strategi som 

verkar med subversiva medel , ett koncept som står sig än idag.” 

 
 

”Höstens utställning på Tensta konsthall är verkligen sevärd för alla med intresse för 1970-

talet radikala konceptuella konst och feministiska pionjärer.” 

 
”En kritisk synpunkt som kan riktas mot utställningen är att den, likt så många andra 

utställningar, försöker väcka liv i den radikala och politiska konsten som idag är alldeles 

närvarande.” 

 
”Hon populariserade budskapet och fick större arenor att verka från.” 

 
 

2. ”...dekonstruerande metod gick ut på att synliggöra den kommunistiska ideologins 

nationalistiska och politiska symboler... verkar med subversiva medel...”, ”...radikala konceptuella 

konst...”, 

”...populariserade...” 
 
3. Radikalism, experimenterande 

 
4. Projicerande 

 
5. Förändra genom radikalism, exceptionell konst. 

 
 
 
 
 

7.1.28. Katalansk pristagare vill ruska om 
 

Fotokonstnärern Joan Fontcuberta vill genom att förstöra fotografier och visa resterna skapa ett 

kritiskt tänkande och förändring. Ett slags uppror hävdar han själv. Han är aktuell då han vunnit 

pris och får vidare i artikeln beskriva sin arbetsmetodik och en del om sin konstfilosofi. 

 
 

1. ”Joan Fontcuberta har talat om sin fotokonst som ett uppror.” 
 
 

”- Jag inkluderar mycket humor och en del strategier som inte passar in i den klichébild vi har 

av konceptkonst. Konceptkonst är tråkigt, jag vill göra spännande arbeten, jag vill skaka om.” 
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”- Mitt arbete är på sätt och vis profylaktiskt, jag tillsätter fiktionen som en vaccination för att få 

tittare att reagera. Jag vill inte lura tittaren, jag vill göra tittaren mer skeptisk till den information 

som presenteras, och det är därför mitt arbete har en politisk aspekt vid sidan av den som kanske 

kan underhålla.” 

2. ”...sin fotokonst som ett uppror.”, ”...inkluderar mycket humor... jag vill göra spännande 

 

arbeten, jag vill skaka om.”, ”...tillsätter fiktionen som en vaccination för att få tittare att reagera.”, 

 

”...mitt arbete har en politisk aspekt vid sidan av den som kanske kan underhålla.” 

 

 

3. Foto och sanning, uppror, nytänkande, förändring. 
 
4. Projicerande, expressionism 

 
5. Osanning i foto, rebellisk konstnär. 

 

 
 
 
 

7.2 De politiska konstkategorierna 

 
I detta avsnitt ska jag dra slutsatser om vilka politiska syften som verkar finnas mest i 

framställningarna och sedan om vilka konststilar som är mest frekvent återkommande. 

 
 
 
 

 

7.2.1. Föreställande 
 

En intressant artikel att lyfta fram är artikel nr 5. Artikelförfattaren skriver i sin artikel att 

konstnärens uttryck är sublimt som poesi. ”Lugn, vacker, meditativ.” Egenskaper som vanligtvis 

inte förknippas med politisk konst och författaren påtalar att konstnären sålunda har en lägre 

ställning (och mindre slagkraft?) än sin landsman, konstnären Ai Weiwei som är mer skrikig och 

aggressiv i sitt konstnärliga förmedlande. Song Dongs utställning skulle lätt kunna misstas för att 

vara en realistisk sådan, men information som artikeln ger oss avslöjar föreställande politiska 

konstverk. De är implicita i uttrycket och visar hur en situation som rådde kunde te sig, men den 

lämnar därtill inte betraktaren oberörd vilket är en finess som återfinns i den föreställande politiska 

konstkategorin. ”En mycket vacker och samtidigt hjärtskärande hyllning till sin mor, Song Dongs 

konst skakar om inuti utan att det syns utanpå.” 
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Andra speciella föreställande konstverk är Gustav af Klimts (2). Klimts konstverk skiljde sig från 

andra som återfinns i andra artiklar då Klimt istället verkade väva in sitt budskap i konstverket, inte 

som ett separat budskap från konstverket, utan genom hans sätt att göra konsten. Hans konstuttryck 

bestridde vedertagna förhållningssätt till konsten och genom att göra det kritiserade och opponerade 

han sig mot samhället i stort. Inte någon enkel uppgift att skapa en distinktion mellan konst och 

politik. Har bilderna med de olika kvinnomotiven något att göra med samtidens nytillkomna idéer 

om sexualitet och även kvinnoidealet? Som ett latent budskap? I sådana fall kan man med lätthet 

placera dessa verk under kategorin föreställande politisk konst. Skribenten berättar en historia. 

Narrativet i artikeln byggs upp kring händelser från den då rådande svåra politiska situationen, 

judarnas förföljelse, för att sedan gå in på hur dessa representerades i Klimts konstverk. 

 
Ja, till en början tog sig den politiska censuren rent estetiska uttryck. Katoliker och 

antisemiter spottade och slog ifrån sig genom att kalla Klimts måleri ”fult”. 

Fulheten var bannlyst i det ”lyckligt dansande” Österrike. Men motståndet blev 

råare. Snart kastade sig hundra professorer och en rad kulturpolitiker över Klimts 

konst, som nu inte längre ansågs ha förmågan att kitta ihop samhället. 
 

 
Det är en protest mot samhället, men i mer specifik form mot konstpolitiken som i sin tur var en 

spegling av vad Klimt ansåg vara ett hycklerisamhälle. Föreställande sålunda. Han yttrade sig om 

ett rättvist samhälle som också skulle reflekteras i konsten och att som konstnär inneha friheten att 

skapa fritt (inte enligt dåtidens normer om att det ska vara skön – ”fin” – konst). Implicit, före- 

ställande och högst politiskt! I följande text finner vi budskap om judarnas orättvisa situation: 

 

 
 

Mest vedervärdig är den estetiska retorik som infiltrerar de brutala politiska och 

rasistiska förföljelserna. Här spelar Gustav Klimts porträtt på Adele Bloch-Bauer en 

framträdande symbolisk roll och visar hur konstens prestige kan användas både för 

att dölja och legitimera offentliga institutioners manipulationer med judars 

egendom. Jag ska inte avslöja alla pikanta detaljer. Men konstinstitutionen 

Belvedere har utgjort brottsplatsen för en byteshandel mellan nazister som stulit 

judiska tillhörigheter och museets intendenter (nazistiska veteraner) som önskade 

förgylla sin egen och museets ära genom att utåt förneka den stöld som de väl kände 

till. Porträttets titel byttes bara till det allmänna ”Dam i guld”. Och vips var dess 

judiska historia bortopererad och Österrikes efterkrigsrikedomar på den moderna 

konstens område säkrade. 
 
 

 

7.2.2. Främjande 

 

Väldigt få artiklar har ett innehåll med konstverk som jag klassat som främjande. Detta beror på att 

det visserligen finns många konstverk vars ändamål är att frammana förändring men mindre av 
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budskapen omsluts i ett explicit uttryck som till exempel socialrealism som därtill till skillnad från 

den projicerande kategorin inte har ambitionen att verka nyskapande. En artikel som dock 

presenterar en utställning som är tydligt främjande, är nr. 4. Här skriver författaren att konstnärerna 

inte har för avsikt att ställa frågor utan de tar ännu ett steg längre genom att komma med svar och 

lösningar på politiska problem. Budskapet är på så vis tydligt. Slagkraften är emellertid mindre, 

påpekar skribenten, då konstnärerna inte tillför någonting nytt. Men avsikten är god, fortsätter han. 

En konstnärinna (i en annan artikel, nr. 24) som lyckats skapa våldsamma reaktioner, ambitionen 

som de andra konstnärerna misslyckades med, genom ett främjande politiskt konstverk är Nada 

Prlja med sin mur som hon installerade i Berlin. Hennes mur är ett historiskt avtryck av den 

ursprungliga muren, vilken illustrerar den rådande osynliga muren som symboliserar xenofobi. Hon 

manar som sagt till förändring och vill att de svaga ska slå sig samman och protestera mot 

orättvisan. Reaktioner skapades utan tvekan, beviset är att muren revs ned redan två veckor innan 

den avsatta tiden för dess dekonstruktion. 

 

 
 

7.2.3. Projicerande 
 

Vad som visade sig i analysen var att de allra flesta av artiklarna presenterade konstverk 

som identifierades som projicerande. 

 
Ett talande exempel inom denna kategori återfinns i den utställning med de konstverk som 

förmodligen också är allra mest provokativa, nämligen utställningen som berörde frågan om mäns 

nakenhet (14). Fotografierna på de nakna männen skulle kunna placeras inom realism eller 

möjligtvis föreställande konst men såsom författaren av texten skriver om den nakna kroppen att 

den är i sig tillräcklig att skapa rabalder då den uttrycker betydligt mer än en naken kropp. I en 

annan artikel (12) ser vi en dyster bild av hur kvinnor framställs i bild. Vanligtvis uppmanar 

projicerande politisk konst en vision att eftersträva, här är det tvärtom. Verken går från att inge 

betraktaren med ett positivt intryck till att övergå till en alltmer dyster och negativ framtoning i 

takt med att konstnären tillägger mer och mer text till bilden. ”I verket 'Ponny' ifrågasätts den 

gängse 

bilden av en tonårsflicka: en bild på en söt ponnytjej kantas av ord som 'To steal, To kill, To rape, 

To fuck.'” I artikeln jämför också skribenten konstverket med konstnären Cindy Shermans 

uttryckssätt där hon fotograferade sig med olika identiteter, som i ett rollspel. Budskapen är också 

mycket snarlika, kvinnan och dess position i fotografiet. I samma artikel finns ett annat konstverk 
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men av en annan konstnär, som också har fokus på kvinnobilder men dess uttryck manifesteras 

istället i kollage. Vi får information av texten att utställningen berör samma ämnen, om teknik 

och bildens betydelse samt frågor om män och kvinnor framför och bakom kameran. Flera andra 

artiklar behandlar frågan om fotografier och deras sanningshalt samt manipulation av 

verkligheten. Uppenbarligen, att döma av mängden artiklar som behandlar ämnet, är det en viktig 

samtida fråga. 

 
En av artiklarnas (13) huvudrubrik heter ”Han gör förslag på galen offentlig konst”. ”Galen” är 

adjektivet. Och vidare in i texten beskrivs konstnären Johan Zetterquists konst som ”bombastisk”, 

som mer precist betyder anspråksfull och uppblåst, men vanligen med föga eg. innehåll. Ordet 

åtföljs direkt av ”provocerande och ...ibland till synes meningslöst innehåll”. Om man ser till det 

yttre kan man förledas att tro att det är den provokativa effekten som konstnären eftersträvar, 

emedan den i själva verket är ett uttryck för ett djupare budskap. Som en annan konstnär i en annan 

artikel (21) också vill förmedla. Sverige är allmänt känt för sin så kallade lagom-het och jantelagen 

som stör de som vill skilja sig från mängden, bland annat somliga konstnärer, och kanske vara mer 

extrema i någon bemärkelse. Den offentliga konsten anser Zetterquist är stel och tråkig och det 

beror, menar han, att i en demokrati är det konsekvensen av att alla ska ha något att säga till om. I 

diktaturer, fortsätter Zetterquist, är konsten däremot ofta bombastisk. Att förespråka 

förhållningssätt, inte minst ”udda” sådana, är han också känd för såsom att dela ut bensin till rika. 

Att glorifiera i form av en byst, Sveriges första förbrytare Nils Strid. Men det senare förklarar han 

gjorde han för att väcka en frågeställare: Vem är den störste skurken, banken eller bankrånaren? 

Eljest är konsten politisk och också projektion och till viss mån befrämjande samt allegorisk. Verk 

inom den offentliga konsten manar definitivt till nya perspektiv och synsätt genom att bokstavligt 

talat vända upp-och-ner på värden. 

 
I andra konstartiklar som förvisso inte berör offentlig konst, skönjes samma fenomen, och är hyllat 

det vill säga den extrema konsten. Experimenterande. Och banbrytande. Konstkritikerna bedömer 

den typen av konst som genomslagskraftig och troligen genomslagskraftig om inte under sin tid, så 

numera. Detta uttrycks särskilt explicit i artikel 5 om Song Dongs förhållandevis lilla plats och 

berömdhet i jämförelse med sin landsman konstnären Weiwei som levererar sitt uttryck genom 

extravaganta uttryck. 
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7.2.4. Realism 
 

Härunder är avgångsstudenternas konstverk om alternativ elförsörjning välplacerade (6), då de på 

ett konkret vis demonstrerar hur man kan använda vanliga vardagsföremål såsom matta som vi går 

på, stol vi sitter på, bord vid sitter vid till att producera värdefull energi och på så vis även skona 

vår planet från destruktiv energiproduktion. Det finns emellertid tendenser till föreställande konst i 

konceptet. Nytänkande och vilken kategori avseende det faktum att konstverken kan användas 

tillfaller dem? Författaren av artikeln menar att det ligger ett djupsinnigare tänkande liksom kritik 

bakom verken vilken imponerar och ger därmed också verken mer slagkraft. En annan utställning 

med pragmatism, och funktionalitet som ska förändra samhället och det sociala sammanhanget är 

artikel nr. 8: 

 
Men på Barbicans mer innehållsligt än scenografiskt intressanta utställning 

framgår tydligt hur långt före sin tid Bauhausskolan verkligen var. Den fungerade 

snarare som ett laboratorium än som skola. I efterdyningarna av första världskriget 

formades visionen av att förena konst, hantverk och teknik på en skola som i 

förlängningen skulle förändra hela samhället. Gemensamt skulle konstnärligt 

utövande inom alla discipliner skapas enbart för människors verkliga behov; allt 

skulle ha en social eller funktionell mission. Där hörde livet och konsten ihop, 

liksom teori och praktik. 
 
Funktionaliteten som är konstverkets essens och förmedlar ett rakt budskap genom dess 

pragmatism kan vidare förliknas med socialrealismen. I artikel nr. 11 är det lätt att få intrycket av 

skribentens 

ord att designen på konstuttrycket tyder på realism. Frågorna som verken ställer är tydliga liksom 

uttrycken som verkar vara det de just utger sig för att vara. "Nedanför en F45:a av bikake-formade 

kolfibersegment, flera meter lång men med en vikt på bara 14 kilo. Ingen tvekan om vilken av de 

två som är snabbast!" Å andra sidan är det oklart huruvida skribenten beskriver självaste 

konstverken eller budskapet och ändamålet bakom, eller om skaparna själva förklarar dessa, eller 

om skribenten har förstått budskapet utan vägledning genom sin yrkeskompetens. Sålunda är det 

tveksamt vilken politisk konstkategori dessa sportverk kan tillhöra. I samband med OS lyftes i 

vilket fall som helst en sportpolitisk fråga fram: Hur mycket får den tekniska utvecklingen sätta 

sin prägel på sporten? Detta är även vad skribenten anser vara en fråga om demokrati. 
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7.2.5. Allegori 

 

Det är knappast någon nyhet att konst lindar in en svår politisk samhällsfråga i ett annat paket än 

den politiska frågans riktiga utseende. Som en symbol eller också i form av ett kamouflage. I det 

sistnämnda för att beskydda. Är sagoformen konstnärers sätt att tackla den svåra verkligheten? Är 

det ett sätt att uttrycka en jobbig känsla? Och i de fall de bara ger utlopp för den påträngande 

svåra känslan, räknas konstverket som politiskt? Möjligtvis expressionistiskt. Främst kan artikel 5 

inplaceras under allegori. En av konstnärerna hävdar emellertid att hennes konst inte är av politisk 

form i och med orden ”Ser ni er konst som en samtidskommentar, liksom fiktionen alltid har varit 

ett sätt att bearbeta verkligheten? ...Ja, politisk konst blir ofta otillräcklig och ger sällan mer än, 

säg, en artikel." Men utgår man från teorin i uppsatsen och klassificeringen bör den falla under 

allegori ser man till konstuttryckets stil, sagoformen det vill säga, men också i viss utsträckning 

expressionistisk med tanke på att konstverken många gånger har ändamålet att kanalisera svåra 

känslor som konstnärerna här ifråga besitter. 

 
 

I andra fall har inte konstnärerna möjlighet att ge uttryck för sina protester på annat vis. Det vore 

farligt annars och de riskerar sina liv. De vill höja sin röst i protest men avslöjar dem vilka de är 

och vad de förespråkar - efterföljs, torteras de och dödas. 

 
Det har inte gått obemärkt förbi hos de styrande och flera konstnärer har råkat 

illa ut... skulptören Wael Qastun har torterats till döds... Brandmannen och 

poeten Ibrahim Qashoush skrev populära protestsånger... Qashoush hittades förra 

sommaren död i en flod med halsen avskuren och stämbanden borttagna... (nr. 

25) 

 

 
 

Därför använder de sagoform, dockor, satir men även komedi som uttrycksmedel. Dock är komedi 

inte bara ett skynke varunder ett hemligt tragiskt budskap trycker. ”Det går verkligen att handskas 

med allt som är otäckt genom skratt.” Andra konstnärer verksamma i Sverige som är ett tryggt 

land, åtminstone vad avser konstskapande, använder också humor som instrument för att dels tackla 

svåra politiska frågor och som en kanal för att avreagera sig, men också som ett 

kommunikationsmedel 

för att budskapet ska nå betraktarna på ett mer tilltalande sätt och sålunda kunna uppmana dem 

till konstruktiv handling. Vi finner här att humor och komedi uppenbarligen innehar 3 tre 

funktioner: att dölja, att övertyga, att förmildra. 
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7.2.6. Expressionism 
 

En typisk utställning som visar konst som följer i expressionismens anda är Borås museums 

presentation av 60-talets starka protester som Ulf Rahmberg och Lena Svedborg yttrade i form 

av väldigt aggressiva eller rent av våldsamma bilder, förmodligen kanaliserade konstnärerna en 

ilska gentemot etablissemanget. Följande ord kan i mångt och mycket sammanfatta konstens 

essens:”’konst för blinda’. Så kraftfull, så skarp i uttrycket att inte ens en blind kan missa 

budskapet”, menar skribenten. ”I anarkistisk anda brukar han försäkra att han som konstnär 

egentligen inte intresserar sig för 'konst'. Effekten, tendensen är det enda som betyder något." 

Men i och med 

den senaste meningen att effekten och tendensen är de enda som betyder något betyder det 

också att meningen är att skapa en förändring av något slag i samhället. Förvisso hänvisar han 

(skribenten) Rahmbergs konst till surrealism och Svedbergs till expressionism. Utgår vi dock 

från teorin i uppsatsen har båda konstnärers uttryck otroligt starka egenskaper som tyder 

på expressionism. 

 
Det finns vissa artiklar där det är tvetydigt huruvida de platsar som politisk konst, eller om verket 

förmedlar en politisk åsikt, ställning eller dylikt. Robert Crumb är utställaren med sina 

serieteckningar där kvinnan är i centrum (10). Han återspeglar henne på ett sådant sätt så att han 

kan kontrollera henne och förnedra henne. Men det finns ett självförakt i uttrycket som gör att man 

inte undgår att undra ifall det rör sig om att kvinnan inte förtjänar att betraktas som sexobjekt varför 

verket följaktligen kan betraktas som politiskt. I vilket fall som helst är den expressionistiska 

karaktären onekligen starkt närvarande i hans teckningar. "Crumb är livrädd. Hans förhållande till 

kvinnan är en fantasi som glidit över i en diagnos. Han ritar sina väldiga kvinnovarelser för att 

kunna kontrollera dem och i förekommande fall även förnedra dem." Vidare: "Skoningslöst 

personlig gräver han så djupt i sin plågade själ...". Skribenten beskriver hans verk på ett mycket 

tydligt vis men utifrån skribentens text är det svårt att uttala sig om huruvida hans verk är giltiga 

som politiska eller bara expressionistiska... 

 
 

68-åringen Crumb har kallats både sexist och rasist. Men han har aldrig försökt 

värja sig mot anklagelserna. I stället har han vältrat sig i ett syrabad av självförakt. 

När han ritar sig själv, och det gör han ofta, är han alltid kallsvettig och stel. Gärna 

med en liten trött fluga surrandes kring den flottiga ickefrisyren. Ett av 
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självporträtten är utformat som en piltavla och välkomnar alla kvinnor som han 

kränkt att spetsa honom. Skammen är en minst lika viktig del av hans 

konstnärskap som de flåsiga perversionerna. 
 
(Se från teoriavsnittet under rubriken ”Expressionism”: ”Slutligen finner vi expressionismen, som 

är ett mer personligt sätt att gestalta världen ur ett subjektivt perspektiv, och inte sällan ett 

aggressivt eller rent av misantropiskt uttryck. Uttrycket är mycket dramatiskt och i det närmaste 

teatraliskt. Uttrycksstilen tillåter konstnären att inte bara demonstrera en åsikt men också ge 

utlopp för sin ilska, känslor av förtryck eller andra obehagliga och svåra känslor...”) 

 

7.3 Tendenser beträffande dominerande konstnärlig stil/visuell 
strategi 

 

 

Anmärkningsvärt många artiklar berörde foto och hur konstnärerna lyfte fram dess potential att 

förmedla osanning. Övervägande antalet artiklar och utställningar som hade någon form av foto 

som konstverk behandlade frågan om hur mediet foto manipulerar och kritikerns ord ger starka 

intryck av att skaparna misstror mediet och att de anser att det skapar falska 

verklighetsåtergivningar. Könsfrågor uppkom i nästan alla dessa artiklar, dock i olika former. 

Till exempel manskroppens ideologier, och framställning av kvinnan i media. Den offentliga 

konsten i artiklarna verkade ha en ambition: att påtala Sveriges inskränkthet och trångsynthet 

och hur svenskar inte tillåter att man tänker utanför ramen. Detta uttryckte de genom att helt 

enkelt göra motsatsen till det som är tillåtet enligt den allmänna folkmassan: betrakta rånare 

som hjälte, måla en byggnad i en skrikig blå istället för i neutral, tråkig färg och så vidare. 

 
 

Det är förståeligt och logiskt att i de artiklar som behandlade utländska konstnärer som härstammar 

från diktaturer att de, konstnärerna, har som högsta strävan att förmedla tanken om frihet, rättvisa 

och demokrati. De vill också skapa samhällsförändringar och därför handlar det för konstnärerna 

inte om att enbart leverera en åsikt. Ambitionerna är betydligt större. 

 

Dessa är de huvudsakliga tendenserna som var återkommande i artiklarna och i undersökningen. 
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8. Diskussion 
 

Hur framför artikelförfattarna texten till oss? Ibland genom att beskriva former av konstverk och 

vad de ska betyda, ibland beskrivs konstens egenskaper som till exempel provokativ utan att 

skribenterna går in på djupet och sätter ord på verkets uttryck. 

 
Graden av tydlig politik i konstverken varierar. Då det i en del artiklar avslöjas intentionerna och en 

stark politik anges, en tydlig sådan vill säga, finns det i andra ingen som helst antydan om huruvida 

politik är involverad i konstverken. På den punkten kan man emellertid hänvisa till idén att politik 

också kan ha att skaffa med konstnärens intention med verket eller vad åskådaren läser in i dem. I 

den projicerande kategorin återfinns många konstnärer som använder sig av fotografiet och betonar 

dess verklighetsförvrängning, och på så vis framhåller dess möjlighet till manipulering och 

framställning av ideologier (till exempel för att främja feminism och jämlikhet). I en artikel är 

budskapet om att ifrågasätta fotot och dess framställning av kvinnan mycket tydligt (ponnytjejen). 

Emedan en annan utställning ställer ut massvis med fotografier på nakna män, utan att kommentera 

dem. Orsaken till att jag väljer att jämföra dessa två exempel är att det kan behövas tydliga 

förklaringar av konstverket (om än så genom att bara lägga en kort text till bilden) och i andra som 

i fallet med manskroppen där man lätt kan få intrycket att utställningen platsar under kategorin 

realism, men av orden att döma är det tillräckligt med en (ensam) naken manskropp för att skapa 

starka reaktioner. 

 
På så vis förstår man också att det inte är en enkel uppgift att placera konstverk i en viss kategori; 

de kan lätt sammanfalla med villkoren för flera kategorier. Det är vidare uppenbarligen, av 

artikelurvalet att döma, mer regel än undantag att konstverk av typen projection ska provocera 

betraktaren, liksom att provocera fram en förändring. Därmed inte sagt att konstnärerna ifråga 

använder populär konst. Underförstått, tror konstnären inte att detta är nödvändigt, och sålunda 

kan en konstnär använda klassisk, fin konst eller konstmedel som en oinsatt konstpublik inte skulle 

begripa. Å andra sidan har en kinesisk konstnärinna påpekat att de måste använda konstmetoder, 

uttryck och stilar som är begripliga för en bredare publik än bara den inre konstkretsen för att på så 

vis skapa en mer omfattande transformation. 
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Den nyss nämnda konsten har beskrivits med ord som ”provokativ”, ”galen”, ”skrikig”, och 

 

”bombastisk”. Men är det en nödvändighet att konstuttryck ska vara ”skrikiga” för att kunna 

skapa en påtaglig effekt? Måste den vara extrem, radikal? Eller kan som i fallet med Song Dongs 

konstutställning (5), konsten ha ett mer subtilt uttryckssätt..? 

 

Det har som framgått funnits många intentioner om förändring hos konstnärerna. Det förkommer 

också det motsatta fenomenet; konstnärer och konstverk som inte avslöjar någon intention att skapa 

förändring eller ens påverka sin publik. Artikel nr 10 har alla kännetecken som karaktäriserar 

politisk konst i expressionistisk form, likväl avslöjar artikeln ingenting om en politisk intention 

eller ett politiskt ställningstagande. Detsamma vad gäller artikel 3 där en av konstnärerna bestämt 

hävdade att konsten som hon skapade inte var politisk konst, men vilken mycket väl trots hennes 

definition kan tillskrivas en politisk substans. Här kan en härledning till politikens definition och 

funktion vara lämplig och behövlig. Följaktligen nästa punkt att begrunda: Vad avses med politik? 

Politik är för att komplicera diskussionen om den politiska konsten ytterligare, ett otroligt vitt 

begrepp med många inslag. Politik kan innebära allt ifrån staten med dess stadsfrågor, till att betyda 

subjektiva åsikter om samhället, eller interaktionsscenarion sinsemellan familjemedlemmar kring 

ett middagsbord. Detta klargör förhoppningsvis orsaken till varför man bör konkretisera begreppet 

politik och ”kontextualisera” det. Men också ett ställningstagande gentemot tanken att ett subjektivt 

konstnärligt innehåll kan vara politiskt med eller utan konstnärens så kallade medgivande och att 

det politiska värdet därmed ligger i betraktarens ögon. 

 

Slutligen en stark tendens som gjorde sig till känna i samband med analysen, men som i denna 

uppsats inte är relevant i förhållande till frågeställningen: Interpolitiska frågor! Konstdiskursens 

olika pionjärer och förnyare samt utvecklare av konststilar. Tidigare i uppsatsen berörde jag 

konstbegreppet och att det fanns agenter (som kan bestå av till exempel personer) som satt inne 

med makten att avgöra vad som skulle förklaras som konst och bra respektive sämre konst. Dessa 

konstvärden är inte statiska och detsamma gäller maktagenterna. Det pågår en ständig utveckling/ 

förändring, i vilken det också förekommer en strid. Exempelvis har det periodvis varit män som 

varit framstående inom konstfältet och en revolutionerande utveckling inträdde i mellankrigstiden 

då kvinnliga konstnärer hävdade sig och introducerade nya konststilar som numera betraktas som 

värdefulla konstuttryck, men som under deras verksamma tid inte tillerkändes något större värde. 

På grund av olika orsaker, såsom fördomar, ojämlikhet, och maktkamp.
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Bilaga 1. Tabell med analyserade artiklar 
 

 
Analyserade artiklar 

 

 
 

DN-artikel (nr + rubrik) 

 
 
 
 

Datum 

1. De vågar provocera för demokratin 8-3-2012 

2. Hans rasande fantasi gjorde publiken 

andlös 

22-3-12 

3. Samtiden blir konst med sagans hjälp 17-4-2012 

4. ”Forget Fear” 7
:e 

Berlinbiennalen 

 

 

3-5-2012 

 

5. Song Dong på Barbican Gallery, London 

21-5-2012 

6. Årets utställning på Beckmans designhögskola, 
Stockholm 

25-5-2012 

7. Chitra Ganesh på Göteborgs konsthall 5-7-2012 

8. ”Bauhaus: Art as life” på Barbican Art Gallery, 
London 

5-7-2012 

9. Ulf Rahmberg Lena Swedborg på Borås 
konstmuseum 

12-7-2012 

10. Robert Crumb på Musée d'art moderne de la ville 
de Paris 

26-7-2012 

11. ”Designed to win” på Design Museum,London 31-7-2012 

12. Samlingsutställning i Marabouparken 23-8-2012 

13. Han gör förslag på galen konst 27-11-2012 

14. Patrik Steorn: Nakenheten som verktyg för 

självreflektion och samhällsprotest 

 

 

11-2-2013 

15. Även en konstnär kan hotas 15-2-2013 
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Analyserade artiklar 

 

 
 

SvD-artikel (nr + rubrik) 

 
 
 
 

Datum 

16. Obotligt obstinat 4-2-2012 

17. Här blir långsamheten stor konst  
 
25-3-2012 

18. Uppdaterade dockor ställer nya frågor 29-3-2012 

19. Möte med banbrytarna 5-4-2012 

20. Konstraket riktas mot city 22-4-2012 

21. Blått verk rött skynke 2-6-2012 

22. Art Basel blickar mot Kina 21-6-2012 

23. Fiktionens gränser tänjs på teaterfest 14-7-2012 

24. Nya Berlinmuren revs efter protester 17-7-2012 

25. Syrisk konst gör motstånd med satir 28-8-2012 

26. Abstrakt pionjär möter stram nutid 19-9-2012 

27. Möte mellan själsfränder 25-10-2012 

28. Katalansk pristagare vill ruska om 7-3-2013 
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