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Sammanfattning: Denna uppsats behandlar George Dickies institutionella teori om hur man 
definierar konst. I uppsatsen presenteras även kortfattat några alternativa teorier och deras 
upphovsmän. Enligt Dickie är någonting konst på grund av att det skapats mot bakgrund av en 
redan existerande konstvärld. Dickie har formulerat sin teori i två olika versioner, ”den 
tidigare” och ”den senare”, vilka skiljer sig något åt i sin utformning. Båda versioner 
presenteras och diskuteras i denna uppsats. 
 
Abstract: This paper treats George Dickie´s institutional theory of how to define art. Some 
alternative theories and their originators are also introduced. According to Dickie something 
is art because it has been created against a background of an already existing artworld. Dickie 
has formulated his theory in two different versions, ”the earlier” and ”the later”, which differ 
somewhat in their design. Both versions is presented and discussed in this paper. 
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1. Inledning 
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Jag ämnar i denna uppsats redogöra för en filosofisk teori om hur man kan definiera eller 
klassificera konst, nämligen George Dickies institutionella teori. Konsten har under det 
senaste århundradet tagit en förbluffande utbredning i termer av att i princip vad som helst nu 
kan benämnas konst utan att någon höjer nämnvärt på ögonbrynen. Det verkar inte finnas 
något som binder samman alla dessa olika konstverk mer än att de kallas just konst. Samtidigt 
tror jag väldigt få skulle ha några som helst problem att känna igen ett konstverk när de såg 
det, hur underlig skepnad det än tar sig. Frågan ”vad är konst?” förefaller till synes vara 
ständigt aktuell och många har en egen bestämd uppfattning om vad konst är och framför allt 
kanske hur bra konst skall te sig vilket avspeglas i en ständig debatt om framför allt konsten i 
det publika rummet. Jag finner det därför väldigt intressant att termen konst i sig verkar ha så 
många olika betydelser hos så många olika människor, både intressant och en smula retsamt 
som konst- och filosofiintresserad. Jag tycker Monroe Beardsley uttrycker det väl när han som 
estetikfilosof påpekar det irriterande faktum att det i hundratals år diskuterats ”hur skall vi 
definiera den term som till synes är den mest centrala och oumbärliga inom denna gren av 
filosofi?”1

 
Jag vågar mig inte själv på att formulera en definition av konst utan nöjer mig istället med att 
presentera och analysera en speciell teori, nämligen Dickies institutionalistiska teori. Den är 
intressant i många avseenden, framför allt i det att den förefaller tillkommen som ett mer eller 
mindre direkt svar på den numera spretiga konstvärlden. Istället för att hårdnackat vägra ge 
konststatus åt verk som saknar någon speciell egenskap eller inte förmedlar någon speciell 
upplevelse eller känsla hos betraktaren kan Dickie till synes utan problem definiera in sådana 
omdiskuterade verk som konst. Detta främst därför att han inte lägger något värde i själva 
termen konst, och framför allt att hans teori inte medför någon som helst grund för en sådan 
normativ teori; ett konstverk kan vid utvärdering visa sig vara värdelöst eller ett mästerverk 
men oavsett detta är det fortfarande konst. 
 
Mina frågeställningar är följande: Vad innebär Dickies teori? Vilka förtjänster och nackdelar 
har Dickies teori, vad finns det för problem? Vad blir resultatet/följderna av hans sätt att 
klassificera konst? Är det ett rimligt resultat? 
 
 
1.2 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med en personlig redogörelse för syfte och frågeställningar samt 
huvudsakliga källor. Vidare följer en kort presentation av George Dickie varefter jag sätter in 
hans teori i en historisk och filosofisk kontext. Här lyfter jag även fram några andra filosofer 
som på ett eller annat sätt är inbegripna i uppsatsen. I del två av uppsatsen presenteras den 
första versionen av Dickies teori, här redogör jag även för en del av den kritik som riktats mot 
den. Den tredje delen inleds med en presentation av den andra, eller senare versionen av 
teorin och övergår i en kritisk diskussion av denna. Uppsatsen avslutas med en 

                                                 
1 Beardsley, Monroe, C., ”Att definiera konst”, i Emt, Jeanette & Hermerén, Göran (red.), Konst och Filosofi – 
texter i estetik, (Lund, 1990), s.42 
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sammanfattande diskussion där jag ger en allmän värdering av Dickies teori samt några egna 
tankar. 
 
 
1.3 Källor 
 
Den huvudsakliga källan till den här uppsatsen är George Dickies The Art Circle (1997). I den 
lägger Dickie fram en reviderad version av sin institutionella teori om konst tillsammans med 
en del kritik riktad mot hans första version av teorin i Art and the Aesthetic (1974). Jag har 
även till stor del använt mig av en senare bok av Dickie, Introduction to Aesthetics An 
Analytic Approach (1997). Denna är främst tänkt som en bok att användas inom undervisning 
i estetik men innehåller ett kapitel där Dickie redogör för huvudtankarna bakom den 
institutionella teorin. Jag har i mindre omfattning använt mig av en del andra böcker, främst i 
syfte att belägga en del kritik men även för presentation av andra konstteorier. Bland dessa 
kan nämnas Arthur Dantos Philosophizing Art, Richard Wollheims Painting as an Art, 
Stephen Davies Definitions of Art samt Anne Sheppards Aesthetics An introduction to the 
philosophy of art. 
 
 
2. Presentation 
 
 
2.1 George Dickie 
 
Dickie är född 1926, han är amerikan och professor vid University of Illinois, Chicago sedan 
1967. Dickie har i sin filosofiska verksamhet till övervägande del behandlat problem inom 
estetiken. Han tillhör vid sidan av bland annat Monroe Beardsley de amerikanska filosofer 
som på senare tid haft stor betydelse för utveckling av estetiken som en analytisk-filosofisk 
disciplin. I en serie uppsatser från 1960-talet gjorde Dickie ett försök att vederlägga 
föreställningen om det estetiska som en särskild upplevelsekategori. Det mest inflytelserika av 
Dickies bidrag till estetiken är emellertid hans "institutionella" konstteori, formulerad bland 
annat i Aesthetics (1970) och i sin nuvarande form i The Art Circle (1984). Enligt denna teori 
är det inte någon inre egenskap hos konstverket, t.ex. egenskapen att föreställa eller uttrycka 
något, som gör det till ett konstverk. Det nödvändiga och tillräckliga villkoret för att t.ex. en 
bild skall vara ett konstverk är att den presenteras av någon som handlar på uppdrag av en 
social institution, konstvärlden, inför en konstvärldspublik på t.ex. ett museum.2
 
 
2.2 Bakgrund, varför en institutionell teori? 
 
Den institutionella teorin kan i Dickies version ses som en reaktion mot två olika 
uppfattningar om konstbegreppet. I det första fallet är det den seglivade ståndpunkten att 
konst kan definieras utifrån någon inneboende egenskap hos verket självt. Det har sökts en 
gemensam egenskap hos olika konstverk i hopp om att finna en bakomliggande essens vilken 
kan förklara varför ett objekt är ett konstverk medan ett annat inte är det. Man har med andra 
ord sökt ett gemensamt nödvändigt villkor för att kalla något konst. Om vi tar som exempel 
teorin om att konst är imitation eller representation säger den i sin enklaste form att ett objekt 
                                                 
2 2007-01-07 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=153312 
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är ett konstverk om det är en imitation av något. Imitationen blir således den definierande 
egenskapen i denna teori. Det följer då naturligt av en sådan definition att den definierande 
egenskapen även är den egenskap enligt vilket konstverket utvärderas även om det inte är en 
nödvändighet. Ett annat exempel på så kallade väsensteorier är påståendet att konst står att 
definiera termer av uttryck eller känsla. Hur dessa termer används kan skilja något, en del 
fokuserar på den kreativa processen hos konstnären medan andra framhåller väckandet av 
känslor hos åskådaren.3
 
Den andra uppfattningen är en något modernare sådan och i sin tur en reaktion mot sökandet 
av ett eller flera villkor som skulle vara nödvändiga i definitionen av konst. Om så inte är 
fallet, om det inte finns någon gemensam essens som flyter genom alla konstverk, då är konst 
ett begrepp som inte går att definiera.  
 
Den Institutionella teorin gör anspråk på att ge en värdeneutral definition på vad konst är, att 
ett objekt betraktas som ett konstverk betyder inte att det automatiskt även har något 
egenvärde. Det finns ingen gemensam utskiljande egenskap eller essens hos konstverk. 
Däremot vill Dickie hävda att konst definieras utefter den plats ett verk uppfyller i en speciell 
kontext; konstvärlden. Den institutionella teorin eftersträvar alltså att kunna ge en definition 
av vad konst är utan att åberopa inneboende, gemensamma egenskaper hos konstverken som 
sådana. 
 
I följande avsnitt följer några presentationer av konstteoretiker som på ett eller annat sätt 
figurerar i uppsatsen. Morris Weitz påstående att konst inte låter sig definieras i termer av 
tillräckliga och nödvändiga villkor står mot Dickies nödvändiga villkor; ”artifactuality”. 
Arthur Danto är en av dem som fått Dickie att på allvar utforma en institutionell teori om 
konst i det att han var en av de första att på allvar diskutera möjligheten. Samtidigt som han är 
en av Dickies främsta kritiker. Även Monroe Beardsley är en av Dickies stora kritiker 
samtidigt som han verkar ha varit en förebild till den senare, speciellt inom diskussionen om 
hur man utvärderar konst. Richard Wollheim är en av dem som kanske starkast motsatt sig en 
institutionell konstvärld med den auktoritet som är förknippat med begreppet. Langers teori 
används ofta av Dickie som exempel på en teori som ger relationen mellan konst och dess 
ämnesmaterial alltför stor tyngd. 
 
 
2.3 Morris Weitz – konst är ej definierbart 
 
Weitz argument går ut på att hävda att det inte existerar några tillräckliga och nödvändiga 
villkor för att något skall vara konst. Det finns ingen gemensam egenskap eller essens hos 
konstverk. Han menar på att sökandet efter en essens hos konst vilken kan användas som en 
definierande egenskap av ”konstverk” är sökandet efter tillräckliga och nödvändiga villkor för 
artworkness. I ett sådant fall skulle uppfyllandet av dessa villkor vara direkt relaterade till 
påståendet att ett objekt är ett konstverk. Weitz påstående är således att alla försök till en 
väsensdefinition, både tidigare och framtida, är dömda att misslyckas just av den anledningen 
att konst inte har någon essens, inga egenskaper som är nödvändiga och tillräckliga för att 
något skall vara ett konstverk. If we look and see kommer vi observera att det inte finns någon 
egenskap gemensam för alla konstverk och endast konstverk.4
 

                                                 
3 Sheppard, Anne, Aesthetics, An introduction to the philosophy of art (Oxford, 1987) s.20 
4 Davies, Stephen, Definitions of Art (New York, 1991) s.5 
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Weitz accepterar inte att det finns egenskaper som var för sig är nödvändiga eller tillräckliga 
för att något skall vara ett konstverk, hans poäng är att det inte finns några egenskaper som 
tillsammans utgör en definition av konst. Han går så långt att han hävdar att det inte finns 
någon gemensam egenskap hos konst. Inte ens artifactuality är ett sådant nödvändigt villkor 
då ett stycke drivved kan bli ett konstverk genom att plockas bort från stranden och placeras 
på en utställning eller museum utan att ha blivit artifactualized.5 Vi skall senare se hur Dickie 
använder argumentet om drivveden i avsikt att visa hur hans teori faktiskt erbjuder ett sätt att 
tillskriva ett stycke drivved artifactuality. Lägg märke till att Weitz inte ser några problem i 
att kalla ett stycke drivved utställd på ett museum eller dylikt för konst, han påpekar bara det 
faktum att ingenting till synes har ”gjorts” med det. 
 
Weitz baserar dock inte bara sitt argument på empiriska påståenden, han har en annan poäng. 
En definition av konst skulle hämma framtida kreativitet. Om konst har en bestämd definition 
eller essens kan framtida konst inte utmana, ändra eller på något sätt frångå tidigare konst, 
men så är inte fallet. Konsthistorien är just en process av sådant slag där kreativitet gång på 
gång ställt fastlagda koncept ifråga och brutit mot etablerade normer. Konst kan således enligt 
Weitz inte ha någon oföränderlig aspekt, ingen essentiell egenskap i sin definition.6
 
Tidigare definitioner av konst är enligt Weitz preskriptiva istället för deskriptiva. ”Instead of 
characterizing the fixed essence of all artworks, each ”definition” stipulates the range of 
properties regarded by its proponent as desireable in good art.”7 Vad som egentligen är 
rekommendationer inom vissa förgreningar och inriktningar av olika skolor presenteras som 
en objektiv definition av all konst. 
 
I brist på en definierande egenskap föreslår Weitz ett annat samlingsbegrepp för konstverk 
som sådana. Han använder Wittgensteins begrepp family resemblance. Weitz illustrerar detta 
med ett exempel där han förklarar Wittgensteins familjebegrepp; ”If one asks, What is a 
game?” we pick out sample games, describe these, and add: ”These and similar things are 
called ´games`.” This is all we need to say, indeed, all anyone knows, about games. Knowing 
what a game is, therefore, is not knowing a real definition or ”theory” of game, but being able 
to recognize and explain games, and to decide among imaginary and new examples which 
would or would not be called ”games”.”8 Vidare fortsätter han; ””Game,” thus, is a term in 
our language the employment or use of which is perfectly intelligible, correct talk about 
games in no way entails or presupposes a set of necessary and sufficient properties that all 
games have in common and that gives meaning to the term.”9 Precis som medlemmarna i en 
”familj” på något sätt påminner om varandra i någon aspekt utan att det finns en enda 
gemensam egenskap i vilken de är länkade är även konstverk sammanbundna i ett nätverk där 
det finns likheter utan att det för den sakens skull existerar någon egenskap gemensam för alla 
konstverk. Istället är konst en klass där alla ingående objekt så att säga i viss mån liknar 
åtminstone något annat objekt i någon aspekt. Ett verk kan och bör alltså klassas som konst 
tillsammans med erkända konstverk i det att det har vissa likheter med dem. 
 
 
 
 

                                                 
5 Ibid., s.5 
6 Davies, s.6 
7 Ibid., s.6 
8 Weitz, Morris, Hamlet and the Philosophy of Literary Criticism (Chicago, 1964), s.224 
9 Ibid., s.224 
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2.4 Arthur C. Danto 
 
Danto har, tror jag, en liknande utgångspunkt som Dickie i sitt filosoferande om konst. De 
båda är ungefär samtida och har intresserat sig i stor utsträckning över sentida konst och de 
frågor vissa verk som Brillo Box och Fountain väckt vad gäller dess status som konst. Danto 
säger själv att det var det förstnämnda verket som verkligen fick honom att inse den väg 
samtida konst tagit, nämligen att temat för konsten blivit konsten själv, men framför allt 
kanske att modern konst tagit upp ett intresse för filosofi och att konstnärer som Duchamp och 
Warhol med just sina verk problematiserar frågan om vad ett konstverk egentligen är.10

 
Danto menar att den samtida konsten nått en punkt där vad som helst kan vara konst, där 
allting är tillåtet inom konstens ramar med undantag för vissa externa moraliska invändningar. 
Inom konsten däremot förefaller allt vara tillåtet. Det enda som egentligen är gemensamt för 
den samtida konsten är en extrem mångfald, det finns egentligen inga kriterier. Det är inte 
längre möjligt att skilja mellan exempelvis en tavla målad idag och en historisk målning i 
stilistiska termer såsom man tidigare kunnat. Alla tekniker och motiv ligger så att säga öppna 
att använda för samtida konstnärer på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Det är så, 
påpekar Danto, därför att aldrig tidigare har konstnären haft möjligheten att använda historisk 
konst till så skilda mål, att göra konst till själva ämnet för sitt verk.11

 
Likt Dickie är även Dantos mål att formulera en definition av konst som är kapabel att 
innefatta både historisk och samtida konst. Han förkastar möjligheten att det skulle finnas 
någon observerbar egenskap vilken innehas av alla konstverk med ett argument vilket även är 
viktigt för Dickies teori varför jag presenterar det här. 
 
Eftersom vi är medvetna om att det finns saker som inte är konstverk ligger problemet i att 
förklara vari skillnaden ligger. Detta problem blir särskilt påtagligt när vi betraktar verk som i 
alla aspekter efterliknar ett objekt som inte är ett konstverk som Duchamps Fountain och 
Warhols Brillo Box. Danto använder det senare verket i sitt försök att ge en god förklaring av 
varför det är ett konstverk medan dess likar inte är det. Det finns enligt Danto inte längre 
några begränsningar på vad som skulle kunna vara ett konstverk så som det funnits tidigare 
exempelvis innan fotot blev en erkänd konstform. Denna typ av interna gränser existerar alltså 
inte längre. Det finns bara en gräns kvar och det är den gräns som skiljer konst från allting 
annat. Ett faktum som Danto påpekar inte existerat för tidigare filosofer och konstnärer. Det 
är denna frånvaro av interna gränser inom konsten som skiljer klassen från exempelvis den av 
”katt”. Där alla objekt (katter) inom klassen liknar varandra och kan definieras enligt i stort 
sett samma kriterier. Danto fortsätter med att påpeka att tidigare kunde konceptet konst liknas 
vid det av katt men i och med modernismen har det blivit svårare och svårare att identifiera 
något som konst. Ett verk som Brillo Box går inte att skilja ut från det objekt vilket det liknar. 
En tillfredsställande definition av konst måste således, enligt Danto, om den ska räkna in 
modern eller samtida konst och historisk sådan ta tillvara på det faktum att det inte finns några 
begränsningar på vad som kan vara konst samt möjligheten att konstverk och vanliga objekt 
kan likna varandra i vilken grad som helst. Det är just häri skillnaden mellan konst och andra 
koncept som katter gör sig påmind. Vi kan alltså inte definiera konst i termer av hur saker och 
ting ser ut. Just detta sätt att tänka återspeglas klart hos Dickie och Danto är måhända den som 

                                                 
10 Danto, Arthur, C, Philosophizing Art (Los Angeles, 1999) s.5 
 
11 Ibid., s.6 
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startade igång det institutionella sättet att tänka om konst just i det att han uppfattade något 
annat än observerbara egenskaper hos ett verk.12

 
Som Danto mycket riktigt påpekar betyder detta inte att det är en omöjlig uppgift att definiera 
konst. Hans definition skiljer sig dock från Dickies och ser i sin kortaste form ut så här: ”an 
artwork must have content, that is, must possess aboutness; and it must embody that 
content.”13 (philosophizing art, s.8) Vad Brillo Box handlar om är alltså en viktig fråga för 
Danto, det måste dessutom skilja sig från vad vanliga Brillokartonger ”handlar om”. Det kan 
vara av vikt att påpeka att Danto även är konstkritiker och det märks väl, tycker jag, i det att 
han definierar konst i samma termer som han skulle göra när han utvärderar den. Dickie är 
väldigt noga med att inte lägga in några utvärderande termer i sin definition. 
 
 
2.5 Monroe Beardsley 
 
Beardsleys förslag på definition lyder: ”ett konstverk är antingen ett arrangemang av villkor 
avsett att kunna ge en upplevelse av utpräglat estetisk karaktär eller (tillfälligtvis) ett 
arrangemang som hör till en klass eller typ av arrangemang, som normalt är avsedd att ha 
denna kapacitet.”14 Han tillägger vidare att arrangemangen han talar om ofta skapats med mer 
än en avsikt men att det enligt definitionen är just den estetiska avsikten den som är 
avgörande. Beardsley förefaller även, till skillnad från Dickie, skilja ganska hårt mellan 
syftena hos konstnärer och estetiska teoretiker. Han är skeptisk till att utan eftertanke 
acceptera allting som konstnärer själva kallar konst. Han ställer sig även frågande till om en 
definition av konst verkligen är nödvändig, speciellt inte i den samtida betydelse som Dickie 
försöker fånga. Beardsley fortsätter sedan med att påpeka en som jag anser mycket viktig sak; 
är det verkligen önskvärt att ha en definition som klarar att innefatta alla de ting som någon 
gång kallats konstverk? Risken med en sådan definition är att klassen kommer att innefatta så 
mycket att den förlorar sin betydelse som sådan. 
 
Eftersom Beardsleys egen definition är starkt knuten till avsikten hos skaparen av ett 
potentiellt konstverk och Beardsley dessutom är en av upphovsmännen till begreppet ”det 
intentionella felslutet” är han noga med att påpeka att ”det intentionella felslutet gäller för 
tolkning och värdering av konstverk, inte identifikationen”.15 Det kan vara bra att ha i huvudet 
då även Dickies teori förutsätter en intention i det att ett konstverk måste vara en artefakt, 
alltså skapad av människohand. Även om det kanske bara rör sig om en intention att skapa 
just en artefakt, inte ett konstverk. I den andra versionen av sin teori lägger Dickie än starkare 
vikt vid avsikten när det gäller att producera ett konstverk. Både hans definition av konstnär 
och konstverk innehåller krav på avsikt. Han säger att ”… following the definition of ”artist”, 
I remarked that art-making is clearly an intentional activity. In a parallel way, the definition of 
”work of art” implies that such objects are intentional, i.e., are products of an intentional 
activity.”16 Jag kommer längre fram att återkomma till definitionerna av konstnär och 
konstverk i presentationen av den senare versionen av Dickies teori. Han säger alltså här att 
aktiviteten att skapa konst är avsiktlig, samt att produkten av denna aktivitet således också är 
det. Jag har här avsett visa hur Dickie stödjer sig på Beardsley i det att den grundläggande 

                                                 
12 Danto, s.6f 
13 Ibid., s.8 
14 Beardsley, s.43 
15 Beardsley, s.50 
16 Dickie, George The Art Circle, A Theory of Art (Chicago, 1997), s.81 
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avsikten att skapa ett konstverk inte är åtkomlig för kritik baserad på det intentionella 
felslutet. 
 
 
2.6 Susanne K. Langer 
 
Langers tidiga verk om symbolik förebyggde hennes senare teori om konst. I boken 
Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art lägger Langer 
fram en teori om hur all mänsklig aktivitet som tal, sång, gester och så vidare, är expressiva. 
Symboler i sin tur gav uttryck för tankar som inte gick att uttrycka med språk. Det breda 
spektrat av symboler har enligt Langer utvecklats över från enkla symboler till ritualer och 
sedan till konst. ” Art became the conveyor of inner life: artists expressed ‘ideas of feeling’ – 
‘formulation and representation of emotions, moods, mental tensions and resolutions’ – not 
their own actual or personal feelings.”17 I ett senare verk, Feeling and Form, karaktäriserade 
hon konst som; ” the creation of forms symbolic of human feeling”.18

 
Langers teori om konst får i den här uppsatsen representera en av de modernaste så kallade 
väsensdefinitionerna, i det här fallet är konst starkt knutet till sitt ämne, mänskliga känslor. 
Dickies definition till exempel sätter inte någon gräns om vad ämnesområdet för konst skall 
vara. 
 
2.7 Richard Wollheim 
 
Brittisk filosof som varit professor vid bland annat University of London 1963–82, Columbia 
University, New York, 1982–85, och University of California, Berkeley, från 1985. I Art and 
Its Objects diskuterade han de ontologiska förutsättningar man utgår ifrån inom olika teorier 
och uttalanden om konst. Där han analyserade påståenden och teorier om vad konstverk 
uttrycker och representerar. Wollheims konstteoretiska författarskap är mycket inspirerat av 
hans intresse för psykoanalys. Hans estetiska huvudarbete är Painting as an Art.19

 
Jag har med Wollheim i uppsatsen främst på grund av den kritik han riktat mot Dickie i just 
Painting as an Art. Kritiken handlar främst om skillnader i hur Wollheim och Dickie uppfattar 
konstvärlden. Ingen förnekar att den i någon mån existerar, det som diskuteras av Wollheim 
är huruvida konstvärlden i själva verket fungerar så som andra institutioner. 
 
3 Den tidigare versionen 
 
Dickie började formulera sin version av en institutionell teori om konst 1969 i en artikel 
benämnd ”Defining Art”. Den utvecklades sedan under en period och kulminerade 1974 i 
boken Art and the Asthetic. Som svar på en tämligen massiv kritik av denna, den tidiga 
versionen av den institutionella teorin om konst, kom 1984 en synnerligen omarbetad version 
i boken The Art Circle. Denna version kallas således den senare versionen och är den jag 
främst kommer att behandla i denna uppsats. Det kan dock vara på sin plats att noggrannare 
presentera båda versioner; den tidigare och den senare. Jag kommer här att ge en kortare 
sammanfattning av den tidigare versionen och en något grundligare redovisning för den 
                                                 
17 BRAND, PEG (1998). Langer, Susanne Katherina Knauth. In E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of 
Philosophy. London: Routledge. Retrieved January 12, 2007, from http://www.rep.routledge.com/article/M044 
18 Ibid. 
19 2007-01-11 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=345361 
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senare. Av särskilt intresse är de förändringar som gjorts av teorin och huruvida Dickie genom 
dem undkommer den kritik som riktats mot honom. 
 
Dickie summerar själv definitionen av den tidigare versionen på följande sätt i Art and the 
Aesthetic. 
 
”A work of art in the classificatory sense is (1) an artifact (2) a set of the aspects of which has 
had conferred upon it the status of candidate for appreciation by some person or persons 
acting on behalf of a certain social institution (the artworld).”20

 
De två nyckelbegreppen här är ”artifact” och uttrycket ”confer status”. Uppfattningen att ett 
konstverk med nödvändighet måste vara en artefakt är varken ny eller speciellt kontroversiell. 
Det kan dock skilja något mellan hur man väljer att definiera ordet, Dickie har som definition: 
”an objekt made by man, especially with a view to subsequent use.”21 Vidare vill Dickie 
poängtera att, även om de oftast är det, behöver inte artefakterna vara fysiska objekt. En dikt 
eller en dans är exempelvis inte ett fysiskt objekt men kan ändå passas in i definitionen så som 
”made by man”. Denna definition av artefakt finns med i båda versioner av teorierna så som 
en nödvändighet för att vara ett konstverk. Det är hur ett objekt får eller uppnår sin status som 
artefakt som kan utgöra ett problem vad gäller vissa konstverk där det kan ifrågasättas 
huruvida de verkligen är artefakter skapade av en konstnär. Det är värt att tillägga att i den 
tidigare versionen kan både ”artifactuality” och ”candidacy for appreciation” tilldelas. 
 
Begreppet ”confer status” är centralt i den första versionen. Dickie ger ett par exempel på hur 
tilldelning av status sker genom speciella handlingar på en institutions vägnar. En kung som 
dubbar någon till riddare och en präst som förrättar en vigsel är två exempel på när en person 
agerar på en institutions (statens) vägnar och tilldelar juridisk status. På samma sätt menar 
Dickie att en artefakt kan tilldelas statusen som kandidat för uppskattning inom det kulturella 
system han benämner ”konstvärlden”.22 En mer utförlig beskrivning av denna konstvärld 
kommer att tas upp senare i uppsatsen. 
 
Som tidigare nämnts är båda nyckelbegreppen i den tidigare teorin av en typ som kan 
tilldelas. ”Artifactuality” kan således förtjänas på två sätt; dels genom att någon (en konstnär) 
skapar ett objekt i klassisk mening och dels genom att någon väljer att tilldela ett befintligt 
objekt statusen av att vara artefakt. 
 
Dickie har utformat sin båda versioner av teorin med den befintliga konstvärlden i åtanke, 
speciellt senare tids utveckling med konstformer så som dadaism, popkonst med flera. Ett 
vanligt förekommande exempel är Duchamp och hur han omvandlat en urinoar till ett 
konstverk utan att i vanlig bemärkelse arbetat på den. I den tidigare teorin förklaras Fountain, 
som den kallas, med att Duchamp tagit en befintlig artefakt (en urinoar) och tilldelat den vad 
Dickie kallar ”artistic artifactuality”.23 Den är således en dubbel artefakt. Likadant går det till 
om någon tar ett naturligt objekt och exempelvis placerar den för beskådning i sitt hem eller 
ställer ut den på ett museum eller liknande. Naturliga objekt som blir konstverk på ett sådant 
vis har fått sin status tillförd snarare än att någon arbetat eller ändrat på dem i fysisk mening. 
Snarare har ändringen skett på ett annat plan i form av att objektet så att säga har flyttats till 
att uppta en plats i konstvärlden. 
                                                 
20 Dickie, George Introduction to Aesthetics, An Analytic Approach (New York 1997), s.83 
21 Ibid., s.83 
22 Ibid., s.83 
23 Ibid., s.85 

9 



 
Om den tidigare teorin kan sägas att för att något ska vara ett konstverk krävs bara att någon å 
konstvärldens vägnar utnämner det till det. Dickie erkänner själv att detta i mångt och mycket 
stämmer men menar samtidigt att den skillnad han gör mellan konst och värde bör tas i 
beaktande här. I princip kan vad som helst utnämnas till konst helt i enlighet med teorin men 
verket i fråga kan sedan bedömas dåligt eller till och med värdelöst av representanter för 
konstvärlden. En person som begår ett sådant ”misstag” tappar i anseende och det skulle vara 
just det som sätter någon form av begränsning på vad som framförs som konst eller ”kandidat 
för uppskattning”.24

 
 
3.1 Kritik mot den tidigare versionen 
 
3.1.1 Cirkularitet, ontologisk och semantisk 
 
Definitionen har rätteligen beskyllts för att vara cirkulär, både i semantisk och ontologisk 
mening. Dickie förnekar inte heller detta men anser inte att problemet är förödande för hans 
definition. Det finns en logisk felaktighet i att definiera termer med varandra, nämligen att en 
sådan definition inte kan vara informativ. I det här fallet förklarar Dickie vad konst är med 
hjälp av termen ”konstvärld”, men denna förklaras i sin tur av begreppet konst. Likaså bjuder 
teorin på ett ontologiskt problem i det att konstvärlden enbart kan komma att existera när det 
finns konst samtidigt som konst måste få sin status av en representant för konstvärlden. 
Kritiken ligger alltså i det att Dickie till synes inte kan ge en informativ förklaring av begrepp 
som ”konstvärld” och ”konstverk” samtidigt som han inte kan förklara hur dessa företeelser i 
praktiken har uppstått. Cirkulariteten i definitionen kvarstår även i den senare versionen av 
teorin varför jag kommer att ta upp den mer detaljerat under diskussionen av den. 
 
 
3.1.2 Tilldela status 
 
En av kritikerna till den institutionella teorin om konst var Richard Wollheim. I hans bok 
Painting as an Art redogör han för sin kritik av termen ”confer” i Dickies första version av 
teorin. Även om det inte klart framgår i texten påpekar Wollheim i en not att hans kritik av 
den institutionalistiska teorin är utformad med Dickies version i åtanke.25 Wollheim inleder 
sin kritik med att redogöra för varför han tror att den institutionella teorin fått sådan 
genomslagskraft. ”For what the theory manifestly does is that, by laying upon them legendary 
powers, it grossly enlarges the self-esteem of those tempted to think of themselves as 
representatives of the art-world. Painters make paintings, but it takes a representative of the 
art-world to make a work of art.”26 Jag anser dock här att Wollheim har missuppfattat en 
viktig aspekt av teorin, representanten för konstvärlden är ju i själva verket oftast konstnären 
själv. Jag undrar också om Wollheim tänkt på att en representant för konstvärlden endast kan 
tilldela status, han kan inte frånta ett verk dess status. Det är så att säga en enkelriktad 
process. Jag tycker mig ana en viss oro åt det hållet i Wollheims formulering. Han påpekar 
däremot att Dickies teori i sin första version ger sken av att konstvärlden och dess 
representanter skulle vara ett någorlunda slutet sällskap som regelbundet träffas och 
nominerar konstverk. Wollheim förkastar sedan idén om att konstvärlden skulle bestå av en 
sådan homogen grupp med tillräcklig auktoritet. 
                                                 
24 Ibid., s.86 
25 Wollheim, Richard, Painting as an Art (London, 1987), s.358 
26 Wollheim, s.14 
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Vidare diskuterar Wollheim kring om personen eller personerna som utför tilldelandet 
behöver ha skäl för att göra detta eller kan de i egenskap av sin status som representanter för 
konstvärlden godtyckligt tilldela statusen av att vara ett konstverk eller måste de se till något 
speciellt kriterium. ”Do the representatives of the art-world have to have, or do they not have 
to have, reasons for what they do if what they do is to stick? Is their status enough for them to 
be able to confer status upon what they pick out, or must they additionally execise judgment, 
or taste, or critical acumen, so that it is only if the paintings they pick out satisfy certain 
criteria or meet certain conditions that status is transferred?”27 Om det skulle vara fallet att det 
finns vissa kriterier enligt vilka konstvärldens representanter skulle agera och framför allt 
bedöma ett verk blir således den institutionalistiska förklaringen överflödig. Kriterierna i sig 
skulle då räcka för en definition av konst. Dickie skulle knappast säga att det finns några 
sådana kriterier, så länge villkoret om ”artifactuality” är uppfyllt och i den senare versionen 
även villkoret att ska finnas en avsikt att visa upp det man skapat. 
 
Som sista argument mot den institutionalistiska teorin framhåller Wollheim att måste finnas 
någonting som länkar ihop frågorna ”Vad är ett konstverk?” och ”Vad är ett bra konstverk?”. 
Det går emot våra intuitioner om konst att hävda något annat. Han säger att ”Surely it is 
counter-intuitive to think that a totally different body of materials has to be introduced in 
order to establish the value of a work of art from what has proved pertinent to fixing its status 
as a work of art.”28 Även Beardsley är av den uppfattningen att konsten och det estetiska på 
något sätt skall vara förknippade. Det förefaller vara en tämligen vanlig åsikt och en till synes 
rimlig sådan. Eftersom Dickie författat sin teori utefter hur läget ser ut i dagens konstvärld 
kan det vara värt att ta upp att föreställningen som säger att; ”det estetiska är i grunden härlett 
ur och har sin främsta användning vad gäller våra upplevelser av konstverk”29 Detta förefaller 
vara en populär åsikt. 
 
 
3.1.3 Estetisk uppskattning 
 
Beardsley påpekar även att termen ”appreciation” hos Dickie, så som han avgränsat den, är 
allt för vid. Dickie definierar vad han menar med ”appreciation” som följer; ”in experiencing 
the qualities of a thing one finds them worthy or valuable”.30 Den tidiga versionen av teorin 
innehåller ingen form av speciell ”aesthetic appreciation”. Beardsley observerar att ”Dickies 
definition av ”uppskattning” sörjer inte på ett adekvat sätt för distinktionen mellan inre och 
yttre intressen, och jag förstår inte hur den utesluter tanken att man, när man t ex ser och 
reagerar på (”upplever”) de skiftande färgerna i ett trafikljus, finner dem vara värdefulla som 
trafikregleringssignaler.”31 Dickie försvarar sin definition med att han i teorin talar om att ge 
en artefakt statusen av ”candidate for appreciation”. Teorin säger ingenting om verklig 
uppskattning eftersom han inte vill ha något element av värdeegenskaper inbyggd i 
klassificeringen av ett konstverk.32

 
 
 

                                                 
27 Ibid., s.14 
28 Ibid., s.16 
29 Beardsley, s.56 
30 Dickie, Introduction to Aesthetics, An Analytic Approach, s.84 
31 Beardsley, s.55 
32 Dickie, Introduction to Aesthetics, An Analytic Approach, s.84 
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4. Den senare versionen 
 
Som tidigare nämndes har kritiken mot den tidigare versionen av teorin gjort att Dickie själv 
ansett det nödvändigt att revidera den till den grad att han i princip kommit fram till en ny 
teori. För det första har han övergivit begreppet att ”artifactuality” är något som kan tilldelas, 
vilket var ett av nyckelbegreppen i den tidigare versionen. En annan svårighet med den 
tidigare versionen är en som påpekats av Monroe Beardsley, han påpekar diskussionen om 
konstvärlden som en ”informell institution” inte är kompatibelt med uttryck som ”tilldela 
status” och ”handla å (konstvärldens) vägnar”. Dessa båda begrepp är synonyma med 
formella institutioner så som stater, företag, universitet och liknande med ett tydligt regelverk 
och stark auktoritet. Det går inte ihop med den beskrivning av konstvärlden som ett väldigt 
löst sammansatt nätverk som Dickie anser den vara. Hellre än att måla upp en bild av 
konstvärlden som en formell institution överger han således de båda tidigare nämnda 
begreppen.33

 
I dess mest grundläggande form ser den senare versionen ut så här där definitionen av 
”konstverk” är den mest centrala (min fetstil): 
 
”A work of art is an artifact of a kind created to be presented to an artworld public.”34

 
Detta är alltså Dickies huvudsakliga definition av ett konstverk; et skall vara en artefakt 
skapad i avseende att presenteras för en publik. Eftersom definitionen innehåller termerna 
”artworld” och ”public” krävs vidare definitioner av dessa. Definitionen implicerar även att 
ett konstverk är resultatet av en intentionell aktivitet. 
 
”An artist is a person who participates with understanding in the making of a work of art.”35

 
Denna definition av konstnär visar liksom definitionen av konstverk på att det krävs en 
intention för att skapa konst. Att konstnären är medveten om vad han gör. 
 
”A public is a set of persons the members of which are prepared in some degree to understand 
an objekt which is presented to them.”36

 
Definitionen av publik är inte i sig cirkulär eller beroende av Dickies andra hjälpdefinitioner 
utan är av en tämligen allmän karaktär. Det som kan sägas är att liksom konstnären måste vara 
medveten om vad han gör, måste en publik vara medveten om vad som presenteras för den. 
 
”The artworld is the totality of all artworld systems.”37

 
Konstvärlden består alltså av alla olika ”artworld systems” så som teater, måleri, litteratur och 
så vidare, inte bara nutida utan även historiska sådana. Konstvärlden är alltså något som är 
bestående genom tiden. 
 
”An artworld system is a framework for the presentation of a work of art by an artist to an 
artworld public.”38

                                                 
33 Ibid., s.87f 
34 Dickie, The Art Circle, A theory of Art, s.80 
35 Ibid., s.80 
36 Ibid., s.81 
37 Ibid., s.81 
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I och med denna definition sluter sig Dickies cirkel, den innehåller alla tidigare nämnda 
termer.  
 
Vad gäller begreppet ”conferred artifactuality” ligger problemet som tidigare nämnts hos de 
konstnärliga artefakter som fått sin status utan att så att säga ha blivit förändrade eller 
arbetade på. I den tidigare versionen var det nog att någon helt enkelt framhöll objektet ifråga 
och ”dubbade” det till artefakt. Tankegången är något annorlunda i den senare versionen, här 
är ”artifactuality” snarare något som kommer av en process mellan person och objekt. 
 
Vanligtvis när en artefakt tillverkas sker det som sagt genom en förändring av existerande 
material; genom sammanfogning av två olika material, genom att skära av eller slipa och så 
vidare. Detta sker ofta så att det resulterande objektet kan användas till någonting. När detta 
sker har vi typexempel på fall som passar in på den lexikala beskrivningen av ”artifact”: ”An 
object made by man, especially with a view to subsequent use”, vilken är den definition 
Dickie använder. Men vad händer i de fall där det ursprungliga materialet inte förändrats på 
liknande sätt? Dickie illustrerar detta med ett exempel39: Ponera att en person tar upp ett 
stycke drivved från marken och använder det till att göra ett hål i marken eller värja sig mot 
ett djur. Drivveden har gjorts till ett grävverktyg eller ett vapen genom det sätt på vilket den 
använts. I båda exemplen har materialet (drivveden) hastigt pressats in i sin nya roll genom 
den situation som uppstått och uppfyller således inte det sista (ej nödvändiga) villkoret, 
”especially with a view to subsequent use”. Dickie vill dock hävda att det har hänt något med 
drivveden i de båda fallen, att någonting har skapats. Men som frågades innan: vad har då 
skapats om materialet (drivveden) inte ändrats på något sätt? I de tydliga fall där ett enkelt 
objekt/material förändras skapas ett komplext objekt. Det ursprungliga materialet, vilket vi för 
enkelhetens skull antar är ett enkelt objekt, och den process av förändring som tillkommer 
skapar det komplexa objektet. (material + förändring = komplext objekt) På liknande sätt har 
drivveden i exemplen ovan blivit ett komplext objekt. Det oförändrade stycket drivved är i sig 
inte en artefakt utan det är drivveden-använd-som-grävverktyg eller -vapen som är det 
komplexa objektet. Artefakten (och det komplexa objektet) är alltså drivveden hanterad på ett 
särskilt sätt. På samma sätt talar antropologer om ”oförändrade stenar” man hittat vid platser 
med spår av mänsklig aktivitet, lämningar eller dylikt. Genom att exempelvis observera vissa 
märken eller spår på stenarna konstaterar man att de använts på något sätt av människor. Det 
här är vad Dickie har i åsyftande när han talar om ett komplext objekt som skapats genom 
användningen av ett enkelt objekt.40

 
Ett stycke drivved kan på liknande sätt göras till en konstnärlig artefakt eller ett konstverk 
genom att ”placeras” i konstvärldens kontext. Exempelvis genom att någon tar med det i en 
utställning, hänger upp det på väggen så som brukar göras med tavlor eller skulpturer. 
Drivveden skulle då användas som ett ”artistic medium” och bli en del av det komplexa 
objektet drivveden-använd-som-konstnärligt-medium vilket i sin tur skulle vara en artefakt 
inom ett ”artworld system”. Duchamps tidigare nämnda verk Fountain kan förstås på samma 
sätt. Urinoaren (det enkla objektet) användes av Duchamp till att skapa Fountain (det 
komplexa objektet), vilket i sin tur är en artefakt inom konstvärlden. Urinoaren är alltså enligt 
teorin ett konstnärligt medium precis som marmor, oljefärg eller andra material som används 
till att skapa mer konventionell konst. Artefakter så som Fountain är enligt Dickie minimala 

                                                                                                                                                         
38 Ibid., s.82 
39 Dickie, Introduction to Aesthetics, An Analytic Approach, s.87 
40 Ibid., s.87 
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sådana men själva poängen är att Duchamp inte tilldelat urinoaren någon status, han 
skapade/tillverkade en ”minimal artifact”.41

 
Som synes har alltså Dickie övergett uppfattningen om statusöverförande/tilldelande och 
begreppet ”handla på uppdrag av” samt de aspekter där dessa termer är involverade. Att vara 
ett konstverk är fortfarande en status, det vill säga det innebär att ta upp en särskild plats inom 
den mänskliga aktiviteten hos konstvärlden. Men att vara ett konstverk har ingenting att göra 
med tilldelande utan är snarare någonting som är resultatet av att en artefakt skapas mot en 
bakgrund som är konstvärlden.42

 
Dickie hävdar i den senare teorin att ett konstverk är ett sådant på grund av den position det 
upptar inom en ”established practice”, nämligen konstvärlden. Detta gäller för övrigt även den 
tidigare versionen av teorin. För att ge underlag åt detta påstående måste Dickie således visa 
att denna konstvärld verkligen existerar som en mänsklig institution. Kan vi observera 
konstvärlden? Måhända inte på exakt samma sätt som vi vanligtvis observerar saker. Att se 
konstvärlden och de konstverk som finns inbäddade i dess struktur är inte lika lätt som att 
observera ”normala” institutioner som vi är vana vid. 
 
Ett argument för att det finns någon bakomliggande struktur eller kontext på vilken ett 
konstverks status är avhängig som Dickie anammar är Dantos visually-indistinguishable-
objects argument. Detta argument visar att konstverk existerar inom en kontext eller ramverk 
men ger dock inget förslag på hur detta ramverk kan se ut. Argumentet visar på att ett 
konstverks status inte enbart kan bero på visuella egenskaper. Två exakt visuellt lika objekt 
kan ha olika helt olika status i termer att ett kan vara ett konstverk medan det andra inte är det. 
Som exempel tar han upp Warhols Brillo box där konstverket är exakt lik en vanlig brillo box, 
således måste det finnas någonting annat än en visuell egenskap som gör den ena boxen till ett 
konstverk. Hos Dickie är det givetvis den bakgrund/kontext mot vilken den existerar nämligen 
konstvärlden. 
 
En kort jämförelse med traditionella teorier om konst visar att de flesta av dem förutsätter 
någon form av ramverk inom vilket konstnärer och konstverk existerar. Dickie påpekar dock 
att de alla har en alltför snäv uppfattning om vad det ramverket eller den kontexten inbegriper. 
Ta till exempel Susanne Langers uppfattning: ”Art is the creation of forms symbolic to human 
feeling”. Denna uppfattning implicerar ett ramverk bestående av konstnär (någon som skapar) 
och ett ”subject matter” (mänskliga känslor). Langers och andra liknande teorier kan dock 
alltför lätt motbevisas genom att visa på explicita verk där så inte är fallet. Detta beror på att 
det ramverk inom vilket de olika elementen interagerar är alltför strikt. Det läggs alldeles för 
mycket fokus på konstnären och verket, speciellt då någon speciell egenskap hos det senare. 
Istället förespråkar Dickie en teori där alla tänkbara ramverk ingår i en och samma kontext. 
Inte enbart relationen mellan skapare och verk utan alla de element som omger och på något 
sätt påverkar dessa. Dickie har alltså ett jättelikt system i åtanke när han tänker sig sin 
konstvärld. Något alla teorier verkar ha gemensamt är i alla fall att processen att skapa konst 
är en mänsklig process, en etablerad ”tradition”. Den är en del av en kontinuerlig historisk och 
kulturell utveckling.43

 
 
 
                                                 
41 Ibid., s.87 
42 Ibid., s.88 
43 Ibid., s.88 
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4.1 Dubbla intentionen 
 
Ett av Dickies grundantaganden är att när en konstnär skapar något görs detta alltid med en 
publik i åtanke. Men av skilda anledningar händer det att vissa verk aldrig visas upp för en 
publik. Vissa verk når aldrig sin tänkta publik medan andra förkastas av konstnären därför att 
denne exempelvis inte ser verket som värdigt att visas för en publik. Men, hävdar Dickie, det 
faktum att verket från början var tänkt att visas upp för en publik gör det (och all konst) till 
något som är av en sort att visas upp. Det faktum att verket av sin skapare dömts ut som 
ovärdigt för presentation förutsätter att just det var tanken från början. Skapande av konstverk 
förutsätter alltså en tänkt publik. Vidare menar Dickie att även verk vars skapares intention 
varit att inte visa upp eller på något sätt presentera det ändå förutsätter en publik. Inte bara är 
det möjligt att presentera verket för en publik, det är som tidigare nämnts av en ”sort” som har 
som mål en publik. När ett verk medvetet skapas för att undanhållas från presentation 
försiggår en ”dubbel intention”. Det finns en intention att skapa ett verk som är av en sort som 
presenteras samtidigt som det finns en intention att faktiskt inte presentera det.44

 
Vad Dickie menar här är alltså att konstverk tillhör en viss sorts objekt som alltid är tänkta att 
presenteras för en publik. Vanligtvis är detta en klar tanke hos konstnären, kanske till och med 
den första tanken i den process det innebär att skapa ett verk. Att någonting skall skapas vilket 
är tänkt att visas upp. Ett konstverk är alltså av en sort tänkt för en publik. Om så det färdiga 
resultatet undanhålls av olika anledningar så som ovärdigt eller för avslöjande eller dylikt, var 
intentionen från början att det skulle visas upp och det är fortfarande av en sort som visas upp. 
När då en konstnär skapar ett verk med den förelagda intentionen att inte visa upp resultatet 
gör han ändå ett objekt som är av en typ att visa upp. Häri ligger således den dubbla 
intentionen; redan när konstnären bestämde sig för att skapa ett konstverk valde han att skapa 
något som karakteristiskt sett är av en typ att presenteras, samtidigt lade konstnären till den 
egna intentionen att faktiskt inte presentera verket för en publik. 
 
Dickie kommer här farligt nära att påstå att ett konstverk per definition är en artefakt med 
egenskapen att presenteras för en publik. Just en sådan väsensdefinition är ju någonting han 
absolut vill undvika. Så när han säger att ett konstverk är ”of a kind to be presented” är frågan 
om detta inte lika väl kan formuleras som att ett konstverk är ett objekt/artefakt vilket har den 
egenskapen att den är tänkt för presentation. Vidare skulle jag vilja påstå att hela 
resonemanget kring just den dubbla intentionen hos en konstnär som väljer att skapa ett verk 
för att inte presentera det verkar skum. Kan en person (konstnären) ha både intentionen att 
skapa något för presentation samtidigt som han har intentionen att göra det motsatta? Därför 
måste nog Dickie lägga intentionen för presentation någon annanstans. Han gör också det i det 
att han flyttar just den intentionen närmare objektet och på så vis farligt nära att göra det till 
en egenskap hos konstverket självt. 
 
 
4.2 Konstnär och publik 
 
En publik i Dickies teori är en eller flera personer som vet hur man uppfyller rollen som 
publik. Varje konstform har sin egen publik som vet vad det innebär att vara just det. 
Publikens roll kräver ungefär samma kunskap som konstnärens och jag anser att Dickie per 
definition måste hävda att konstnären även måste vara publik vad gäller hans eget verk. 
Konstnärs- och publikrollen är vad han kallar ett minimum inom ett konstsystem. Eftersom 

                                                 
44 Ibid., s.89 
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skaparen av ett konstverk uppfyller båda roller krävs alltså bara en person för att bilda ett 
system. 
 
Både rollen som konstnär och publik har två centrala aspekter. För en konstnär krävs det att 
denne är medveten om att det som skapas för presentation är konst, samt att han måste kunna 
behärska den eller de tekniker som krävs för just den konstform han utövar. Publikens två 
aspekter består dels i att publiken är medveten om att det de har framför sig är konst, dels 
måste de förutsättningar och en förmåga som krävs för att kunna uppfatta och förstå just den 
typ av konst som presenteras. Vidare om man ser till konsten idag finns ett flertal ytterligare 
roller som till exempel kritiker, konstlärare och så vidare. Det är dock relationen mellan just 
publik och konstnär som är det viktigaste hos Dickie, han benämner dessa två ”the 
presentation group” och det är här vi har det huvudsakliga ramverket för konstskapande.45

 
Vad gäller regler har Dickie som vi sett endast två stycken som är nödvändiga för att något 
ska få kallas konstverk. (Jag refererar här till nödvändiga villkor som ”regler”.) Det ska vara 
en artefakt och det ska vara av en typ för presentation för en konstpublik. Han summerar; ”If 
one wishes to make a work of art, one must do so by creating an artifact. I also claimed that 
being a thing of a kind that is presented to an artworld public is a necessary condition for 
being a work of art”46 Det är aningen intressant att en institutionell teori ändå innehåller så få 
regler, vilket är det karakteristiska för just en sådan. Dickie måste ändå vilja hävda att konst 
och konstskapande är regelstyrt när han lägger fram en institutionell teori, men de enda regler 
han har är de två tidigare nämnda. Andra bestämmelser inom de olika konstsystemen säger 
han endast är konventioner. Det finns inga regler inom exempelvis teater för hur det skall 
uppföras och spelas, inga nödvändiga villkor på scenen. De regler som till synes existerar är 
endast konventioner som kan göras precis tvärtom. Exempelvis skulle många hävda att det är 
en regel inom teater att åskådarna inte deltar i pjäsen på något sätt. En tänkt pjäs där 
åskådarna uppmanas att deltaga på något sätt skulle förmodligen få sin status som pjäs 
ifrågasatt. Det är ett misstag enligt Dickie att räkna in konventioner av den här typen som 
regler i sin teori. Just därför att en regel inte kan brytas mot utan att något händer medan en 
konvention alltid kan göras tvärtom. 
 
Hur kan då Dickie argumentera för att konst och konstskapande är institutionellt. Ett av hans 
argument är det tidigare nämnda exemplet taget från Danto. Nämligen att två visuellt 
oskiljbara objekt där det ena är ett konstverk och det andra inte beror på något annat än vad 
som kan uppfattas med blotta ögat. Det beror på den kontext eller ramverk objekten befinner 
sig i. Det är på så sätt Duchamps Fountain är ett konstverk medan en vanlig men exakt 
likadan urinoar inte är det. Duchamp har helt enkelt använt urinoaren som sitt konstnärliga 
medium på samma sätt som en skulptör kan använda lera eller sten som sitt medium. Vidare 
är Fountain inte bara skapad av en konstnär. Den har ställts ut på konstmuseer, blivit granskad 
av kritiker och så vidare. Allt detta tillsammans gör att vad som tidigare varit en vanlig 
urinoar, utan att på något sätt förändrats av någon i någon fysisk bemärkelse, ändrat status och 
blivit ett konstverk. Urinoaren har så att säga placerats i en ny kontext, nämligen 
konstvärlden. Och det är precis det som skiljer den från alla andra exakt likadana urinoarer. 
Argumentet kan även användas till att skilja på exempelvis Mona Lisa och en slumpmässigt 
tillkommen målning vilken ser exakt likadan ut. 
 
Dickies och Dantos poäng med argumentet om visuellt oskiljbara objekt är dock att det måste 
finnas något annat som skiljer objekten åt och det är de olika kontexter de befinner sig i. Man 
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skulle kunna hävda att det är någon underlig ej observerbar egenskap hos objekten som skiljer 
dem åt men det verkar mycket otroligt. Argumentet visar dock bara på att det finns en sådan 
kontext, inte hur den är beskaffad. Argumentet används alltså för att visa på att det med 
nödvändighet krävs någon form av kontext eller ramverk, dock inte hur detta är beskaffat. 
Dickie har ett intressant försvar för sin åsikt mot de som skulle hävda att Fountain inte är ett 
konstverk, eller att dess status som sådant är problematiskt. Han hävdar att för att argumentet 
skall vara gångbart behöver inte Fountain faktiskt vara ett konstverk, det räcker i princip med 
att någon vid ett tillfälle förväxlat det med ett konstverk i den betydelse att man helt enkelt 
trott det vara ett sådant. Han menar på att en sådan förväxling eller misstag beror på att det 
existerar en kontext, annats skulle det inte kunna ske. Det visar på att objektet i fråga faktiskt 
har en plats i en existerande kontext. 
 
Existensen av en kontext eller ett ramverk inom vilken konstverk har en position och som 
bakgrund för dess skapande är enligt Dickie förutsatt i alla traditionella teorier, dock i en 
mycket snävare bemärkelse. Uppfattningen att konst är imitation till exempel förutsätter en 
skapare och ett ämne (subjekt matter). Kontexten här består alltså i en tvåvägsrelation mellan 
skapare och ämne. Här existerar alltså konstverk i en snäv kontext; den mellan skapare och 
ämne. Likadant tycks det vara med teorier om form, uttryck osv. Langers teori att konst är 
skapandet av former som symboliserar mänskliga känslor har ett liknande ramverk. Den 
implicerar en skapare och har en tung betoning på ämne (mänskliga känslor). Poängen med 
detta är att Dickie vill visa att traditionella teorier förutsätter ett ramverk inom vilket konst 
skapas även om det är mycket snävare än vad han vill visa samtidigt som det är relativt 
outforskat i dessa teorier. Uppfattningen om en kontext inom vilken konst skapas har alltså 
funnits där hela tiden men aldrig utforskats ordentligt.47

 
Som utgångspunkt vad gäller hur en adekvat kontext skulle te sig tar Dickie de traditionella 
teorierna. Här består alltså ramverket av en agent (konstnär) och ett ämnesmaterial, så är fallet 
i, till exempel imitationsteorierna. Det skall tilläggas att ramverken här är av typen som 
existerar genom tid, således inte något som skapas vid tillfälle. Till att börja med tar Dickie 
bort den del som säger att konst måste ha ett ämnesmaterial, det är som vi tidigare sett en av 
hans avsikter med just den institutionella teorin. Kvar har vi alltså en agent, någon som skapar 
konst. Dickie tar oss alltså i riktning från ämne till konstnär. 
 
Dickie förutsätter som sagt ett ramverk inom vilken konstnären arbetar. Konstnären får 
kunskap om detta ramverk genom tidigare studier och upplevelser av objekt med vetskapen 
att det han ser är konst, studier i olika konstnärliga tekniker, en grundläggande uppfattning om 
begreppet konst och så vidare. Han lär sig alltså vad det innebär att ha rollen som konstnär. 
Vidare förutsätter kontexten en publik, konst skapas alltid medvetet med en publik i åtanke, 
oavsett om det färdiga verket når sin publik eller inte. Konstnären har alltså alltid en intention 
med sitt skapande. Icke att förväxlas med att ha någon intention om verkets innehåll, det hör 
till den utvärderande aspekten av konst. Enbart intentionen att skapa någonting att presentera 
för en publik är intressant i denna klassificerande aspekt av konst.48

 
Publiken ifråga är som sagt inte bara en samling godtyckliga människor utan en grupp som 
förstår sin roll som publik. I mycket krävs samma kunskaper som för konstnären. En 
teaterpublik måste exempelvis förstå vad det innebär att spela en roll och för att uppskatta en 
imitation bör man kunna se vad som representeras och så vidare. Ofta är detta saker som inte 
kräver någon form av speciell ”expertkunskap” utan snarare saker vi lärt oss genom vår 
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uppväxt. Det är också lite av Dickies poäng när han förklarar varför cirkulariteten i hans 
definition av konst inte är farlig för hans teori. I vissa fall kan det givetvis krävas mer 
djupgående kunskap för att till fullo tillgodogöra sig och förstå ett konstverk, men oftast har 
vi redan tillräckliga vardagliga kunskaper och förmågor med oss. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas om presentationen av konstnär och publik att Dickie placerar 
in dessa i en kulturhistorisk kontext. Hans konstvärld, vilken är det ramverk mot vilket all 
konst skapas och sedermera får en position, skall som sagt vara beständig i tid. Inte bara tas 
det hänsyn till konstnärens egen bakgrund utan hela den kulturhistoriska kontext däri verket 
skapas och konstnären befinner sig är relevant för att avgöra huruvida konst har skapats. En 
konstnär är framför allt en person som uppfyller en traditionell, kulturell roll och vet med sig 
att det är precis så. Framförd på detta vis verkar det dock omöjligt för en konstnär att 
”misslyckas”, i egenskap av att vara just konstnär och med en intention att skapa en artefakt 
kan han inte misslyckas med detta. Förutsatt att det verkligen blir en artefakt och det inte 
stannar på ett idéstadium är resultatet per definition konst. Men det är nog just så Dickie vill 
ha det; i princip vem som helst med en någorlunda uppfattning om vad begreppet konst 
innebär kan skapa den. Resultatet är egentligen oväsentligt eftersom utvärdering som sagt inte 
ingår i teorin. Mycket av den konst som skapas kommer också som resultat inte att 
presenteras för någon större publik, utan förblir i ritblocket eller hängande på kylskåpsdörren. 
 
 
5. Diskussion 
 
 
5.1 Kan det existera en konstnär utanför institutionen? 
 
För att teorin skall vara giltig krävs att Dickie kan visa det omöjliga i att konst kan skapas 
utanför ramarna för konstvärlden. Om en person helt isolerad från konstvärlden ändå kan 
skapa konst är den institutionella definitionen felaktig som definition. För att visa den 
institutionella ”naturen” hos konst väljer Dickie att bemöta kritik kommen från Beardsley.49 
Den sistnämnda påstår att konstnären inte alls i någon högre grad behöver vara en del av 
konstvärlden. Tvärtom påstår han att konstnären i allmänhet enbart ser till sig själv och sitt 
inre vid skapande av konst, han kallar denne konstnär den ”romantiske konstnären”. Denne 
skapar fritt efter eget huvud utan att vara påverkad av, eller ingå i, någon form av system. Det 
faktum att han blir försedd med saker som exempelvis duk och pensel spelar ingen roll i 
frågan om konsten i sig är institutionell. Däremot är det enligt Dickie avgörande för frågan 
huruvida konstnären och således även hans verk är produkten av information samhället givit 
honom. 
 
Beardsley hävdar alltså att konceptet om en ”romantisk” konstnär, om det existerar en sådan, 
skulle kullkasta hela den institutionella tankegången. Även om inte varenda eller ens någon 
konstnär verkar på detta sätt räcker det med att det skulle vara teoretiskt möjligt för en sådan 
konstnär att existera och producera konst, isolerad från varje tänkbar institution. Vad Dickie 
ämnar göra med detta förslag är att argumentera för att ”although an artist can withdraw from 
contact with various of the institutions of society, he cannot withdraw from the institution of 
art because he carries it with him as Robinson Crusoe carried his Englishness with him 
throughout his stay on the island”.50
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Den stora skillnaden mellan den ”romantiska” och den ”institutionella” konstnären ligger 
alltså i huruvida dennes tankar på något sätt kan härledas till samhället (eller någon annan 
institution). Det faktum att han blir försörjd med elektricitet och material så som duk och 
pensel gör inte konsten institutionell. Ej heller det faktum att konstnären har vissa kulturellt 
betingade uppfattningar om exempelvis moral, giftermål eller politik. Detta kan allt göras till 
ämne för konst utan att det betyder att konsten i sig kan sägas vara institutionell. Men om 
konstnären har kulturellt betingade tankar om konsten själv under skapandet ger detta enligt 
Dickie god grund för att tro att konst är en institutionell företeelse.51 Han tillägger också att 
det endast är relevanta tankar om konst som måste räknas. En person som reflekterar över ett 
konstverk utan att veta att det är ett konstverk tar så att säga inte del av begreppet. ”Relevant 
thoughts about art are thoughts about objects which a person who has the thoughts knows to 
be art, thoughts about the activity of producing art, and the like.”52 En person som begrundar 
ett konstverk utan att veta att det är ett konstverk tänker ju faktiskt om konst i en mening, men 
enligt Dickie inte i en relevant mening. Här anser jag att Dickies cirkeldefinition gör sig 
påmind; han ger ingen förklaring till huruvida han förutsätter att konceptet konst alltid 
existerar i vilken godtycklig kultur som helst och således alltid finns i tankarna hos varje 
potentiell konstnär. Cirkeldefinitionen ger ju ingen riktig klarhet i hur begreppet konst 
uppstår. Måhända att det i en kultur med ett existerande konstbegrepp är svårt eller nästintill 
omöjligt att inte i någon grad ta del av det. I ett sådant samhälle kan det helt klart verka 
rimligt att konst skapas mot bakgrund av en existerande konstvärld. 
 
Så kallade relevanta tankar om konst kan enligt Dickie förekomma både medvetet och 
omedvetet hos konstnären under skapandet. Medvetna tankar är sådana vi ser hos de 
konstnärer som Danto påpekat gör konst till ämnet för sitt verk. Omedvetna tankar yttrar sig 
inte direkt i skapandeprocessen utan består i att konstnären blivit utsatt för konst tidigare, den 
eventuella träning han fått eller bara en generell kännedom om konst. Allt som krävs är 
egentligen att man inte är totalt omedveten om begreppet konst, vilket enligt Dickie vore 
väldigt osannolikt eftersom han ställer frågan ”How could anyone over the age of two or three 
years escape knowledge of the basic elements of the framework?”53 Jag tänker inte gå in på 
huruvida Dickie när han ställer denna retoriska fråga generaliserar lite för mycket om 
situationen i världen. Det är min uppfattning att han helt enkelt vill poängtera, dels hur djupt 
rotad termen konst är hos oss och dels det minimum av kunskap som krävs för att någon skall 
kunna tänka relevanta tankar om konst. Han vill, tror jag, visa att det är högst otroligt att det 
skulle kunna existera en individ utan någon som helst uppfattning om konst. 
 
Det finns dock något lustigt i det han säger, jag förstår inte riktigt hur 3-åringen får sin 
kunskap om konst. Dickie säger ju själv att man på förhand måste veta att det är ett konstverk 
man begrundar för att man skall få en rätt uppfattning om det. Även här gör sig den cirkulära 
definitionen påmind. Han specificerar inte närmare hur vi som barn lär oss om konst mer än 
att det är någon form av gradvis växande medvetande som kommer av en konstant kulturell 
påverkan utifrån. Dickie nämner kortfattat något om detta när han förklarar mer än försvarar 
cirkulariteten i sin definition. Han skriver att ”The inflected nature of art is reflected in the 
way that we learn about art. This learning is sometimes approached through being taught how 
to be an artist – learning how to draw pictures that can be displayed, for example.”54
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5.2 Cirkularitet 
 
Dickie förnekar inte cirkulariteten i sin definition, han förnekar dock att det innebär att teorin 
i sin helhet är falsk eller intetsägande. Jag delar här upp problemet i två delar; dels den 
praktiska biten om hur konst överhuvudtaget kan ha uppkommit då konst inte kan skapas utan 
en konstvärld samtidigt som konstvärlden består av just konst. Dels det logiska problemet i att 
definiera termer med hjälp av varandra. 
 
Vi har tidigare snuddat vid problemet kring hur konst överhuvudtaget kan ha uppstått 
eftersom den alltid skapas mot bakgrund av en institution (konstvärlden) medan denna i sin 
tur enligt Dickie består av etablerade konstsystem, konstnärer, verk och så vidare. 
 
Bland annat Beardsley har uppmärksammat detta problem om cirkularitet och han ställer 
frågan hur vi, när vi observerar andra kulturer skall kunna avgöra vad som är konst, vilka 
representanterna för den specifika konstvärlden är och så vidare. Han skriver; ”Hur skall han 
(Dickie, min anm.) kunna avgöra vad som är ett konstverk i det samhället? Genom att 
upptäcka vilka ”artefakter”, som beträffande några av sina aspekter har tilldelats en viss status 
av konstvärlden i detta samhälle? Hur skall han, i så fall, avgöra vilka personer, i vilka roller, 
engagerade i vilka aktiviteter, som tillhör konstvärlden? Aktiviteterna själva är mycket 
varierande, och de kan, som vi sett, vara nära förenade med icke-konstnärliga aktiviteter, så 
det bästa sättet är att se efter vilka artefakter de har att göra med och vilka aspekter av dessa 
artefakter som primärt angår dem. Här sluter sig cirkeln.”55 Vi kan givetvis ställa samma fråga 
om historiska kulturer och nå samma ovisshet vad gäller historiska föremål och deras status 
som konstverk. Frågan blir då relevant huruvida själva processen kring ”skapandet” av en 
konstvärld gått till eller alls kunnat uppstå. Däremot tror jag inte Dickie skulle ha några 
problem att benämna en upphittad artefakt konstverk i det avseende att upphittaren så att säga 
utnämner den till det. Problemet kvarstår dock, som jag ser det, i det att det historiska 
föremålet kan vara en artefakt av en kultur vars arv återfinns i den teoretiske ”upphittarens” 
(till exempel om en västeuropé finner en vas från antikens grekland). Han skulle då i viss mån 
kunna sägas kalla föremålet för konst mot bakgrund av dess egen historia och vi har återigen 
en sluten cirkel. Dickies konstvärld kan inte ha en definitiv början och han bjuder själv på en 
förklaring som lyder; ”At a certain point – perhaps a rather elongated point – a prior activity 
ceased to be merely a single activity and became a complex one – say, religious activity plus 
an art form. The participants themselves (in a certain way) and some of the other elements of 
the prior activity metamorphosed into the kind of structure I have called ”an artworld system.” 
Given this account, one can see that the activity or role of artist, the conception of the product 
of this activity as a work of art, and the activity or role of public had to develop together, 
growing into the identifiable elements of a single integrated whole – an artworld system.”56

 
Vad gäller det cirkulära i själva Dickies definition försvarar han sig med två invändningar; 
dels förringar han idealet om icke-cirkulära definitioner, dels menar han på att alla de begrepp 
han använder i sin definition påvisar ”the inflected nature of art”57. Ett ontologiskt antagande 
att alla ingående element förutsätter och stöder sig på varandra. 
 
Dickie beskriver normen för definition så här; ”There are basic or primitive terms which are 
unanalyzable and, hence, undefinable. One can learn the meaning of these primitive terms 
only in some nonlinguistic way: sensory experience, rational intuition, or whatever. In 
                                                 
55 Beardsley, s.54 
56 Dickie, The Art Circle, A Theory of Art, s.83f 
57 Ibid., s.79 
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characterizing the ideal, the primitive terms can be represented by small letters: a, b, c, and d. 
The basic terms can be used to define first-level definable terms which can be represented by 
capital letters: A, B, C, and D.”58 Det kan även finnas fler nivåer men idealet går ut på at allt 
skall leda tillbaka till de primitiva termerna. Dickie fortsätter med att ställa frågan om detta 
ideal någonsin uppfyllts, ordböcker till exempel är storskaliga försök till att definiera termer 
men är samtidigt i högsta grad cirkulära.59 Även detta måhända inte stämmer ger Dickie ännu 
en förklaring till varför hans definition är giltig. Eftersom praktiskt taget alla har åtminstone 
en någorlunda klar uppfattning om vad ett konstverk är behövs ingen definition i samma 
betydelse som när vi slår upp ett, för oss, helt okänt ord i en ordbok. I alla fall inte en 
filosofisk definition, därför att ”anyone who has gotten to the point of reading documents on 
the philosophy of art will already know what the expression ”work of art” means.”60

 
Jag kan hålla med Dickie om att cirkulariteten i hans definition inte är direkt förödande för 
teorin, även om en ”linjär” sådan hade varit att föredra. Historien har ju visat att konst 
förefaller vara ett notoriskt svårdefinierat begrepp, annars hade inte den här uppsatsen blivit 
skriven. Jag tror att Dickie har en poäng med sin definition om man ser till att konst existerar 
genom tid samtidigt som de ämnesområden, framställningssätt och så vidare som konsten 
behandlar hela tiden utvecklas och förändras. Det verkar svårt att, så att säga, ge en fast 
definition på ett koncept som inneburit så många olika saker vid så många olika tillfällen i 
historien utan att låsa fast vidare utveckling. 
 
 
5.3 Omfång 
 
Det finns en risk med Dickies vida definition att han genom att göra den så pass vid riskerar 
att i viss mån urholka dess betydelse som definition. Det faktum att vi i dagligt tal skiljer 
mellan klasser av objekt som är konst respektive ”vanliga” ting tyder på att vi har en 
någorlunda väl avgränsad definition i åtanke. Explicita fall kan givetvis vara svåra att avgöra 
som till exempel Fountain. Man kan dock argumentera för att just sådana fall är svåra därför 
att de är skapade som ett inlägg i debatten kring vad som är konst och inte. Man skulle kunna 
gå så långt att hävda att det är meningen med exempelvis Fountain att den skall utgöra en 
grund för diskussion och att Dickie alldeles för lätt inbegriper sådana fall i sin teori. (Jag 
tänker dock inte ta ställning till huruvida Duchamp verkligen hade den avsikten och om vi 
överhuvudtaget skall fästa något avseende vid den.) 
 
Är det verkligen nödvändigt med en så allomfattande definition av konstvärldens 
medlemmar? Om en 2-åring har allt som krävs för att vara artist och public tenderar 
definitionen av publik att bli tämligen intetsägande. Dickie lägger ju inte fram några specifika 
grader av ”understanding”, varken när han använder ordet om konstnär eller publik. Han 
verkar ha med termen i sin definition endast i avseende att visa på intention. Den grad av 
förståelse som krävs förefaller vara en minimal sådan och kan på sin höjd utesluta en person 
som lever i total avsaknad av något som helst kulturellt arv. Dock bjuder kravet på 
”understanding” till att en person i någon mån måste veta att det som presenteras är konst. 
 
 
 
 
                                                 
58 Ibid., s.77 
59 Ibid., s.77 
60 Ibid., s.79 
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5.4 Avsikten att skapa en artefakt 
 
Frågan är dock om drivveden som i exemplet använts som vapen verkligen är en så kallad 
minimal artefakt. Vad händer med den och dess ”artefakthet” när dess användning inte längre 
är nödvändig och den slängs bort? Kan artifactuality försvinna genom att den ursprungliga 
intentionen försvinner eller fortsätter den att vara en artefakt liggandes på marken utan synlig 
kontext? De oförändrade stenarna upphittade vid exempelvis mänskliga bosättningar har ju 
faktiskt förändrats i termer av de spår som gör att vi faktiskt kan sluta oss till att de använts på 
något sätt. Det faktum att en tänkt sten enbart befinner sig på platsen för en forntida mänsklig 
boplats gör inte att vi kan titulera den artefakt, även om den teoretiskt sett uppfyller exakt de 
kriterier som krävs har vi ingen möjlighet att veta just det. Har stenen i så fall förlorat sin 
”artefakthet”? Förutsatt att den hade det från början. En konstnärlig artefakt kan ju förlora sin 
status om någon del av cirkeln bryts, det vill säga om den förlorar sin plats i konstvärlden. 
Men då har den å andra sidan förmodligen bara förlorat sin status som konstverk, inte artefakt. 
Kan man då sluta sig till att artifactuality är en egenskap av samma typ som den ett konstverk 
har när det betraktas som sådant? Är artefakthet också ett institutionellt betingat begrepp? 
 
 
5.5 Historiska fynd 
 
Hur skall vi enligt teorin förhålla oss till historiska fynd? Dickie nämner ibland likhet med 
kända verk, exempelvis en upphittad kruka som direkt kan behandlas som konst på grund sin 
likhet med andra krukor. Han tenderar ibland att gå åt Weitz håll i termer av familjelikhet. 
Dickies teori förefaller förutsätta att vi har en ”närvarande” konstnär annars blir personen som 
så att säga tar upp artefakten i konstvärlden dess skapare på liknande sätt som Duchamp och 
inte individen som tillverkade själva urinoaren blir konstnären. Är detta moraliskt gott 
gentemot en avliden konstnär vars verk upphittas post mortem. Kan man utan vidare 
förutsätta att denne i så fall var tillräckligt insatt i konstvärlden för att räknas in i definitionen. 
Dickie undgår ju kritiken mot den första versionen om ”status conferral” i sin andra version 
genom att ta bort detta begrepp. Men på något sätt verkar han ha förskjutit själva funktionen 
av begreppet i definitionen genom att säga att det alltid är en konstnär som skapar ett verk, 
även om denne som Duchamp, inte behöver göra speciellt mycket. 
 
 
5.6 Kopior och förfalskningar 
 
Frågan är huruvida det jag såg på moderna museet härom året var ett konstverk eller inte; en 
kopia av Fountain. Förmodligen gjord av en konstnär insatt i konstvärlden och dessutom 
utställd på ett konstmuseum för en publik att beskåda tycks objektet uppfylla exakt de krav 
som ställs för att kallas konstverk. I det här fallet har vi att göra med en avsiktlig kopia och 
kanske gör just denna avsikt hela skillnaden, men tänk om någon istället avsiktligen förfalskat 
Fountain och sedan lyckats få den accepterad av konstvärlden på ett eller annat sätt. Eller om 
en rörmokare placerat den där i väntan på att byta ut en likadan defekt sådan. Återigen, om 
inte kopian är ett konstverk, vad gör den då på ett konstmuseum? Dickie skulle nog hävda att 
rörmokaren i sin yrkesroll inte agerar inom konstvärlden och heller inte hade avsikten att 
skapa ett konstverk i exemplet ovan. Vad gäller avsiktliga kopior och förfalskningar däremot 
tycks de uppfylla alla kriterier på vad som krävs för ett konstverk. De är avsiktliga artefakter 
tillkomna inom konstvärldens ramar. 
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6. Sammanfattande slutdiskussion 
 
Det mest intressanta i Dickies teori tycker jag är att konst skall vara något värdeneutralt, det 
vill säga att själva klassificeringen inte skall kunna knytas till något utvärderande element. De 
två nödvändiga villkoren i definitionen; att ett konstverk skall vara en artefakt samt skapad 
med intentionen att visas upp går inte att använda i någon bedömning. Det förklarar också 
varför det kan vara lätt att rynka på näsan åt att konsten enligt hans definition kan innehålla i 
princip vad som helst. Jag tror det kan vara svårt att vid en första anblick acceptera vad det 
innebär. Hur mycket än Dickie grundar sin teori på hur världen och konstvärlden idag ser ut är 
det min mening att vi traditionellt sett ser konst som något värdefullt eller något som 
innehåller en form av ”mening” eller på något sätt talar till oss i form av ett estetiskt 
”någonting”. Men om jag tolkat Dickie korrekt anser han inte att konst behöver ha några 
sådana värdefulla egenskaper, att producera konst är en värdefull aktivitet men resultatet av 
en sådan behöver inte vara värdefullt. Det är, tycker jag en hans största förtjänster att skilja 
helt mellan definition och värdering. Kanske även det mest kontroversiella. Jag tror dock som 
sagt att vi i allmänhet är så vana att se konst som något värdefullt i sig att det är svårt att till 
fullo inse betydelsen i att behandla ett konstverk som vilket objekt som helst. Om man jämför 
med Dantos definition att ett verk måste ha aboutness blir givetvis klassen konst avsevärt 
fattigare på objekt och väldigt mycket tydligare avgränsad. Så är fallet med alla typer av 
väsensdefinitioner samt som i det senare fallet de med uttalade estetiska kvalifikationer 
(uppskattning osv.). 
 
Frågan i Dickies fall blir om inte han egentligen flyttar det så kallade avgränsningsproblemet 
till utvärderingsbiten. I många fall kan jag tänka mig att det som enligt en ”värdeteori” inte är 
konst men enligt Dickie är det bara skulle falla i en enormt stor kategori med ”värdelös 
konst”. Men det handlar om, i grunden, helt olika uppfattningar. Som Danto med flera 
påpekat har samtida konst sett en splittring mellan konst och skönhet. Den kanske största 
händelsen på länge inom konstvärlden. Vad som tidigare var tämligen lättdefinierat i termer 
av estetiska kvaliteter har under 1900-talet tagit sig en sådan mångfald av former och 
uttryckssätt att en definition avsedd att inkorporera alla dessa verk måste vara oerhört vid. Att 
konst och skönhet inte längre är samma sak gör naturligtvis att många ”klassiska” definitioner 
måste räknas bort likaväl som man måste förändra sitt synsätt på vad som väsentligen är 
konst. 
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