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Sammanfattning  
Syftet med arbetet är att undersöka huruvida betraktaren kan urskilja en konstnärs budskap i ett specifikt verk. Det 
hävdas att vi baserar våra tolkningar på vad vi till exempel har för utbildning och vad våra tidigare erfarenheter är. 
Det blir ett problem då man måste ställa frågan: ”Kan någon annan än konstnären förstå konstnärens budskap?” 
Arbetet berör även vårt fysiska synsinne, vår perception och bildsemiotik. Bildsemiotik är läran om bilder, bilder som 
tecken och betydelse. Man menar inom denna gren av semiotik att allt i en bild har betydelse. Färgerna som används, 
linjerna som är dragna – allt är betydelsebärande. Genom att göra kvantitativa intervjuer med 40 informanter och 
fråga vad deras tolkning av ett specifikt verk var, söktes syftet uppnås. Resultatet visar att betraktaren inte kan tolka 
budskapet exakt som konstnären avsåg men att tolkningarna ligger nära konstnärens avsikt. Betraktaren behöver ofta 
en viss kontext till verket för att kunna göra en tolkning som är någorlunda överensstämmande med konstnären. 
Denna kontext kan till exempel vara att verkets namn är synligt. 
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Inledning  

 

Hur bra är vi på att snabbt ”läsa” en bild och förstå dess budskap? Om man hastar genom en 

utställning utan att ta sig tid att läsa verkets namn och eventuell text vid sidan om – förstår vi ändå 

bilden? Varje dag ser vi ett stort antal bilder. På reklamskyltar, i tidningar, på Internet, på tv och så 

vidare men bara för att vi ständigt utsätts för olika synintryck behöver det inte vara så att vi  kan tolka 

dem. 

 

I den här uppsatsen har jag valt att ställa frågan förstår betraktaren budskapet i verket? 

 

För en student på programmet Slöjd, hantverk och formgivning ingår utbildning i bildanalys. Vi är 

vana att kritiskt se på konstverk och tolka dess budskap. När jag besöker museer och ser på målningar 

tittar jag länge på dem och försöker se om jag förstår dem. Ofta har jag funderat på om konstnärers 

avsikt med sina alster förstås av betraktarna, och mig, när vi ser verken. Det här ingår i min 

utbildning; den stora majoriteten av människor som inte har samma utbildning, hur tolkar de ett 

konstverks budskap?  Kommer budskapet fram? 

 

”En bild säger mer än tusen ord” lyder ett ordstäv men vilka ord är det som används? Bilder tolkas på 

olika sätt av olika människor men är det någon som tolkar bilden på det sätt som var konstnärens 

tanke? Människor tolkar bilderna de möter på olika sätt beroende av till exempel sin utbildning, 

nationalitet och ålder (Eriksson, 2009, s. 54).  Är det någon som kan förstå ett konstverks budskap så 

som konstnären bakom verket avsåg?  

Om konstnären har en tydlig idé och vill påverka, hur blir det då om inte betraktaren ser avsikten med 

verket på samma sätt som konstnären? Om människor ser olika saker i samma motiv beroende vad de 

har för utbildning, ålder eller tidigare erfarenheter, kan då någon annan än konstnären förstå vad 

konstnären vill säga med ett verk?  

 

Den amerikanske fotografen och konstnären Andres Serrano (1950 -) ställde på slutet av 1980-talet ut 

sitt fotografi Piss Christ. Fotografiet visar ett krucifix i trä och plast som flyter i en gyllene vätska. 

Hade inte betraktarna fått se namnet Piss Christ i anslutning till fotografiet hade de antagligen inte 

blivit så provocerade som de nu blev. För det var verkligen urin (konstnärens eget) som krucifixet  

flyter i. Cynthia Freeland citerar konstkritikern Lucy Lippard som recenserade Piss Christ så här: 

”ändå förvandlar verkets titel, som är avgörande för projektet, denna lättsmälta kulturella ikon till ett 

tecken för revolt eller till ett objekt för avsmak enbart genom att ändra kontexten där det ses”. Serrano 

själv menade att han genom verket ville fördöma ”det sätt på vilket kulturen endast med läpparna  
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bekänner sig till religionen utan att verkligen omfatta dess värderingar” och visa ”att den samtida 

 kulturen kommersialiserar och banaliserar kristendomen och dess ikoner” (Freeland, 2001, s. 32). För 

att kunna tolka Piss Christ bör man veta att konstnären hade en katolsk uppväxt och att inom 

katolicismen har man sett kroppsligt lidande och kroppsvätskor som källor till religiös kraft.  

Men är det verkligen nödvändigt att vi har bakgrundsinformation om till exempel 

konstnärens uppväxt? Kan vi inte se på bara en bild och förstå den? Måste vi ha en titel på verket och 

någon slags förförståelse för att kunna tolka en bild och förstå dess budskap? Enligt Jan-Gunnar Sjölin 

(1993) kan en betraktare som ser på till exempel en målning många gånger förstå målningens 

intention, vad den vill säga, helt naturligt.   

 

Problemformulering 

 

Genom att välja ett verk som har ett uttalat budskap ämnar jag jämföra betraktarnas tolkningar med 

konstnärens avsikt. Jag kommer även undersöka om betraktaren tolkar bildens budskap på ett 

annorlunda sätt om de får se verkets namn jämfört med att de inte får se namnet. Problemet 

sammanfattas i frågan: förstår betraktaren budskapet i verket? 

 

I den empiriska undersökningen har jag valt att utgå från textilkonstnären Elsa Agéliis broderi Coca-

Cola Mountain. Det specifika verket ingår i ett projekt som berör världens vattenförsörjning och 

broderiets budskap är att uppmärksamma problemet med att ett stort läskedrycksföretag förbrukar 

stora mängder vatten i ett land medan landets befolkning knappt har tillgång till rent dricksvatten. En 

mer omfattande beskrivning och en bild av Coca-Cola Mountain finns i arbetets metoddel, på sidan 

17. 

 

 

Syfte 

 

Det här arbetet syftar till att klarlägga huruvida betraktaren kan urskilja en konstnärs budskap i ett 

specifikt verk.  
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Forskningsöversikt  

 

Perception   

Ett centralt begrepp när man pratar om bildanalys är perception som kan förklaras med ordet 

varseblivning eller förnimmelse. När vi ser oss omkring får vi synintryck från omvärlden som vi 

bearbetar och tolkar, det är att vi percipierar eller uppfattar. Konstvetaren Yvonne Eriksson (2009, s. 

31) menar att perceptionen är tolkningen av det som vi förnummit, det vi sett, hört eller känt.  

                      Vår visuella perception är en dynamisk funktion, musklerna på var sida av ögat drar 

ihop sig och slappnar av. På så sätt flyttas ögongloben och kan fokusera på ett objekt och sedan vidare 

till ett annat. De flesta av våra ögonrörelser är automatiska, som när vi läser och vår blick fokuserar på 

en del av textraden i taget, men vi kan kontrollera ögonrörelserna och fokusera blicken dit vi hör ett 

ljud ifrån. Ögonrörelserna, både automatiska och kontrollerade, kallas sackader. När vi läser rör sig 

ögonen med en hastighet av två till tre sackader per sekund. Mellan varje sackad fokuserar våra ögon 

på ett objekt i 200-250 millisekunder men det kan variera mellan person och person men också hos en 

och samma person vid olika tidpunkter (Solso, 1994, s. 26 ).  

                      Vi ser längre tid på objekt vi finner intressanta eller förbryllande, som en fascinerande 

målning, medan vi bara ser en kort stund på enkla, vardagliga ting som t.ex. en kaffekopp. Det är just 

under fixeringen, mellan sackader, som vi ser karaktären hos ett objekt.  När ögat rör sig är 

”karaktärseendet” mycket reducerat och det tillståndet är känt som ”visuell sörja” (Solso, 1994, s. 26). 

                       Vi ser alltså delar av en målning som vi sammanfogar till en helhet. Dessa sackader 

sker så snabbt att ändå upplever att vi ser hela målningen på en gång. I ögat sker den första 

informationsbehandlingen och förs sedan vidare till hjärnan för vidare behandling. Våra ögon 

behandlar synintrycken i ordningsföljd, i den ordning reflektionerna når pupillen, medan hjärnan 

behandlar informationen i stora parallella operationer.    

 

Det finns teorier inom perceptionspsykologin som säger att vi ser det som vi känner igen och det som 

vi uppfattar som avvikande. Konsthistorikern och forskaren Ernst Gombrich menade att det inte finns 

något ”oskyldigt öga”, vilket betyder att vår perception baseras på konventionen, det vill säga att vi 

ser det vi känner igen och det vi förväntar oss att se (Rollins 2003, s.105). Enligt filosofiprofessorn 

och konstkritikern Arthur Danto finns det visst ett oskyldigt öga men att det även finns ett öga som är 

”trött och bedraget” (Rollins, 2003, s. 109). Danto menade också att även om vår bildperception 

kommer av den gemensamma perceptionsförmågan vi alla besitter kan inte perceptionspsykologi 

berätta för oss vad innehållet i en bild är; perceptionspsykologi kan inte berätta vad bilden betyder. 

Anledningen till det, enligt Danto, är att nästan allt innehåll i en bild är osynligt. Det beror på att  
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historiska relationer inte kan ses men de kan bli förstådda. Innehållet i en bild måste bli antytt 

eftersom historien kommer emellan i perceptionen genom betraktarens egna övertygelser (Rollins, 

2003, s. 110). Gombrich hävdar även att perceptionen alltid försöker ta bort alla skadliga illusioner 

men att ”perceptionen inte alltid lyckas avfärda en felaktig hypotes och speciellt inte om det rör sig 

om en illusion som framkallas av ett konstverk ” (Gombrich, 1959, sid. 37).  

                        Inom området visuell perception är den amerikanske psykologen James Gibson en 

betydelsefull och ofta kontroversiell gestalt eftersom han myntade begreppet direkt perception. I slutet 

av 1970-talet gav ut en bok där han hävdade att vi genom vår syn och de andra sinnena direkt får 

information om vår omvärld. Vår perception har inget med en intellektuell process att göra (Lindgren 

& Nordström, 2009, s. 89).  H. A Sedgwick menar att man ska förstå begreppet direkt perception i 

förhållande till motsatsen indirekt perception. Sedgwick beskriver direkt perception som ”perception 

utan mellanhänder” (Sedgwick, 2003, s. 61). Vidare jämför Sedgwick direkt och indirekt perception 

med ett exempel där direkt perception är att se på en målning och den indirekta perceptionen är att 

titta på en vykort av samma målning. Göran Sonesson, professor i semiotik, sympatiserar med den 

indirekta perceptionen. Han hävdar att allt vårt tänkande och all vår perception tar sitt föremål ”från 

en eller annan synvinkel och aldrig i dess helhet” (Sonesson, 1993, s. 141).  

                      Vår perception är ett omfattande och komplicerat område. Forskning har visat på att vi i 

en perceptionssituation först ordnar något på en domän, en högre nivå. Det betyder att när vi ser en blå 

färg definierar vi den först som blå, därefter som marinblå eller ljusblå (Eriksson, 2009, s. 101). 

Eriksson anser att detta förfarande i stort gäller all perception. Nutida forskning inom området för 

perception och hjärnforskning är områden alltför omfattande för att kunna göras rättvisa i det här 

arbetet. Freeland (2001) skriver att nya vetenskapliga studier visar hur perspektivmåleri fungerar eller 

varför vi tycker om vissa färger och mönster. Vi upplever konst tack vare vår perception och kognitiva 

processer så ny forskning om neurologi är mycket intressant också för konstvärlden (Freeland, 2001, 

s. 158). 

 

Vad är en bild?  

För att förklara vad en bild är kan man använda Erikssons förklaring. Hon menar att begreppet bild är 

en term som samlar visuella representationer som kan vara utförda i olika material och tekniker. 

Tvådimensionellt återger bilden ett tredimensionellt föremål, en tanke eller ett förlopp  (Eriksson, 

2009, s. 24). Eriksson skriver vidare att det som är unikt för bilden, i jämförelse med andra 

representationsformer som text och ljud, är att bilden kan likna det som avbildas. En bild som väl 

liknar det som den avbildar brukar sägas ha en hög grad av ikonicitet. Motsatsen till en bild som har 

hög ikonicitet är piktogrammen, t.ex. trafikskyltar, som har en låg ikonicitet. Sven Sandström, 

professor i konstvetenskap, menar att man brukar man definiera en bild som något som är analogisk 

det vill säga överensstämmande (1995, s. 61). 
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Semiotik  

Semiotik är enkelt uttryckt vetenskapen om tecken och en teori om hur vi kommunicerar med tecken. 

Ursprungligen utvecklades semiotiken av lingvister och språkforskare (Eriksson & Göthlund, 2004). 

Inom semiotiken studeras hur tecken och betydelser fungerar i förhållande till oss, upplevande och 

kommunicerade människor, och också hur t.ex. bild, konst, språk och litteratur förhåller sig till 

människan och hur vi upplever världen tack vare dem (Marner, 2009, s. 10). Inom semiotiken 

inkluderas produktion och användande av tecken men också att se och tyda tecken (Eriksson & 

Göthlund, 2004).  

                       En egen gren av semiotiken är bildsemiotiken som är läran om bilder. Göran  

Sonesson sammanfattar begreppet bildsemiotik med att det handlar om ”bilden som tecken och 

betydelse” (1992, s. 12). Bildsemiotiken har till uppgift att ”undersöka hur bilden liknar och skiljer sig 

från andra förmedlare av betydelser, liksom att fastställa de egenskaper hos bilden som kan varieras 

systematiskt utan att bilden upphör att vara bild, och som därför kan avgränsa bildens underarter” 

(Sonesson, 1992, s. 12).  

                       Bildsemiotiken brukar sägas ha sitt upphov i författaren och semiotikern Roland 

Barthes bildanalys av ett reklamfotografi som publicerades i en tidskrift på 1960-talet. Enligt Eriksson 

och Göthlund (2004, s. 35) har bildsemiotikens användbarhet kritiserats och ifrågasatts av ett flertal 

konst- och bildforskare. De nämner Göran Sonesson (professor i semiotik) och Jan-Gunnar Sjölin 

(professor i konstvetenskap) som förespråkare för alternativ bildsemiotik medan de ser Gert Z. 

Nordström (tidigare bildpedagogikprofessor, numera adjungerad professor i 

kommunikationsvetenskap) som en anhängare av bildsemiotiken som en pedagogisk metod. 

 

Något som Sonesson och filosofiprofessor Gene H. Blocker har gemensamt är att de menar att en bild 

har två olika lager. Enligt Sonesson är det en utbredd åsikt att en bild har två olika lager, eller skikt 

som Sonesson valt att kalla dem. Han beskriver det plastiska och det ikoniska skiktet (1993, s. 164). 

Det ikoniska skiktet är någon eller något som kan varseblivas i den fysiska världen, som en människa, 

ett bord eller liknande. Det plastiska skiktet har att göra med betydelserna som bilden bär på 

(Sonesson, 1993, s. 164 ff). Filosofiprofessor Gene H. Blocker kallar de två lagren för plan. Det första 

planet visar konkreta föremål, som en häst eller en blomma, men på det andra planet ska de konkreta 

föremålen förstås i den meningen att de betyder något annat som inte nämns eller beskrivs direkt i 

konstverket (1990, s. 29).  

 

Marner utvecklar Sonessons förklaring om det plastiska skiktet med att det ger betydelser genom 

bildens färg, form och ytstruktur (Marner, 2009, s. 13). Marner menar även att det har betydelse för 

vilka färger som används i en bild men också hur färgerna kombineras med varandra ger betydelse. 

Om en bild består av komplementfärger, som grönt och rött, ger den oss en känsla av dramatik medan  
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pastellfärger, som har mycket vitt i sig, ger en mer harmonisk känsla. Olika färger har också olika 

 betydelser i olika kulturer. Marner (2009) beskriver också att hur olika former och var dessa former är 

placerade i en bild ger oss olika upplevelser. Som exempel tar han upp geometriska former som kan 

upplevas som hårda i jämförelse med runda former som brukar upplevas som mjuka. Enligt Marner 

har en bild ett kraftcenter i mitten samt i hörnen. Former som tycks gå uppåt, som en slags stegring, 

ger oss ofta en positiv känsla (Marner, 2009, s. 14).  

                    När man använder bildsemiotiken som en metod för att analysera en bild innebär det att 

man tolkar bildens element som tecken för något. Det påminner om Panofskys ikonografiska/ 

ikonologiska metod, som beskrivs närmare längre fram i stycket. Även Barthes gav uttryck åt något 

liknande: först identifierar man vad bilden föreställer, bestämmer tecknens grundförståelse så kallad 

denotation. Sedan identifierar man bildens olika betydelser, vilka värderingar de ger uttryck för och 

bildelementens kulturella betydelse så kallad konnotation (Eriksson & Göthlund).  

                     Sjölin menar att uttrycket är det enkla, det direkt givna som kan tolkas. Inom semiotiken 

kallas detta signifikant men enligt Sjölin ger det ordet ett intryck av något abstrakt. Därför hävdar 

Sjölin att man istället kan använda ordet uttryck. Innehållet är tolkningens mål, det som 

förhoppningsvis kommer efter att man tolkat uttrycket (Sjölin, 1993).  

  

Att se konst och bilder kräver en kompetens, denna kompetens betecknas internationellt som visual 

literacy (Lindgren & Nordström, 2009, s. 9). Eriksson (2009) kallar just den här kompetensen för 

seendekompetens. Seendekompetens kan sägas var förmåga att tillgodogöra sig och använda sig av 

bilder. Man delar upp seendekompetensen i tre olika nivåer av kunskap: nominell kunskap, funktionell 

kunskap och operationell kunskap. Den nominella (formella) kunskapen är första steget där man kan 

läsa bilden man ser. Funktionell kunskap innebär att man kan läsa och tolka bilden i sitt rätta 

sammanhang och man kan också ta till sig innehållet. Operationell kunskap betyder att man kan 

formulera frågor och resonera kring bilden med andra ord att man har ett kritiskt förhållningssätt.   

 

Enligt Sonesson är bilder tecken. Han definierar tecken som något som står för någonting annat och att 

tecknens uttryck måste vara skilt från dess innehåll (Sonesson, 1993, s. 80). Nordström menar att 

tecken står för något mer än ”sin sinnliga och materiella närvaro” (Lindgren & Nordström, 2009, s. 

37). Tecken är något vi använder i vår kommunikation människor emellan men att kommunikationen 

kräver tecken har lett åt två riktningar i semiotiken. I den ena riktningen anser man att själva 

betydelseöverföringen är det väsentliga, den motsatta riktningen sätter sändarens handling i 

sändningsögonblicket främst (Sonesson, 1993, s. 88). 
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Bildanalys och bildtolkning 

Det första steget i att kunna analysera och tolka en bild är att se bilden. Att se är enligt Eriksson en 

mental process där vi ”bearbetar sinnesdata som vi fått via synen” (Eriksson, 2009, sid. 59). Att 

analysera och tolka är begrepp som ofta blandas ihop.  

 

Eriksson och Göthlund (2004, s. 24) menar att vi bör skilja på begreppen analys och tolkning. Att 

analysera är enligt Eriksson och Göthblad att sönderdela, att dela upp i mindre bitar. Men eftersom vi 

ser en bild snabbt, vi ser bilden som en helhet även om vi rent fysiologiskt också delar upp en bild i 

flera som vi sätter ihop till en helhet, så kommer tolkningen in direkt.  

                     Cynthia Freeland, professor i filosofi, beskriver tolkningar som ”förklaringar till hur ett 

verk fungerar när det förmedlar tankar, belägg och idéer” (Freeland, 2001, s. 140). Hon menar att 

bevis måste ligga till grund för en god tolkning och ”bör tillhandahålla ett rikt, komplext och 

belysande sätt att förstå ett konstverk” (Freeland, 2001, s. 140). Enligt Freeland kan en god tolkning få 

oss att ändra inställning till en konstupplevelse. Har vi känt motvilja inför ett konstverk kan en god 

tolkning förvandla motviljan till uppskattning och förståelse. Eriksson (2009, s. 51) hävdar att det 

finns en allmänt utbredd föreställning om att förmågan att analysera och tolka bilder är en kompetens 

vi föds med. Den föreställningen instämmer dock inte Eriksson i. Hon menar att vi istället behöver 

tränas i bildanalys och bildtolkning. 

 

När man ska analysera en bild kan man välja på endast tre olika bildanalysmetoder: stilanalys, 

formalanalys, ikonografisk/ikonologisk analys enligt Eriksson (2009, s. 67). När man gör en stilanalys 

analyserar man i vilken stil en målning är målad eller en byggnad är uppförd. Stil betyder här att man 

kan relatera objektet till en viss tidsepok eller den historiska kontexten, och därefter tolkas objektet. 

En formalanalys är en analys där man fokuserar på hur t.ex. bilden är komponerad men man tittar 

också på bildens färg och vilka material som använts. Den ikonografiska/ ikonologiska analysen 

handlar om att man tolkar bilden som en budskapsbärare, som att den har en avsikt, ett innehåll.  

                     Det var den amerikanske konsthistorikern Erwin Panofsky som myntade begreppet 

ikonologi. Panofsky skiljde mellan ikonografi och ikonologi (Eriksson, 2009, s. 53). Ikonografi 

handlar om innehållet eller meningen istället för gestaltningen. Suffixet ”grafi” kommer från det 

grekiska verbet graphein, att skriva. Ikonografi är därför en beskrivande metod i bildanalys. Ikonologi 

är ikonografi som blivit tolkningsbar. Suffixet ”logi” kommer av logos som betyder tanke eller 

anledning (Panofsky, 1955, s. 26ff). Panofskys ikonografiska/ikonologiska metod fungerar på följande 

sätt: först beskrivs bilden, sedan analyseras bilden och till slut kan man genomföra tolkningen. När 

man tolkar en bild sätter man in den i en eller flera kontexter, det betyder att man i de två första stegen 

håller sig till det som finns i bilden och att man i det sista steget sätter in bilden i ett större 

sammanhang (Eriksson, 2009, s. 68). 
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Budskap i bilderEfter analys och tolkning kan betraktaren få ett grepp om vad bilden bär på för 

budskap. Om vi talar om att en bild har ett meddelande inkluderar det att vi förväntar oss förstå ett 

formulerat budskap och hitta den som skapat bilden, det vill säga avsändaren (Eriksson, 2009, s. 53). 

Eriksson hävdar att den modellen måste förändras eftersom det förväntas att betraktaren, mottagaren, 

ska tolka budskapet på samma sätt som avsändaren avsett (2009, s. 53). 

                     Det kompliceras ytterligare av att avsändaren kan ha flera avsikter med bilden. Bilder 

kan ha flera effekter som kan stämma eller inte med dem som avsändaren avsåg. Men det finns 

kategorier av bilder som i ett visst samhälle eller samhällstyp tros ha givna avsikter och effekter som 

t.ex. reklambilden som uppmanar till konsumtion (Sonesson, 1993, s. 281). 

                     Varje bild har flera betydelser och betydelsemöjligheter och uttrycken finns överallt runt 

bilden. Sjölin (1993, s. 107) har liknat alla betydelserna vid kinesiska askar, betydelserna finns inuti 

varandra som han skriver. På liknande sätt som vi ser på en bild, att vi ser en del av bilden i taget och 

sammanfogar alla dessa mindre delar till den stora helheten, tolkar vi en bild i olika delar. Sjölin 

(1993) menar att det är omöjligt att uppfatta alla betydelser på samma gång och att betydelserna 

förstärker, motverkar och influerar varandra. Han hävdar också att bildanalyser som görs av en 

nybörjare saknar förmågan att binda ihop olika delar till en helhet och att det istället blir en 

meningslös uppräkning av vad som finns i bilden.  

Freeland menar att tolka är att ”erbjuda en rationell tankegång som förklarar 

innebörden i ett konstverk” (Freeland, 2001, s. 160). Hon förklarar att hon inte anser att det finns 

endast en sann tolkning men att vissa tolkningar fungerar bättre än andra. Enligt Freeland är det 

viktigt att vi ska lyssna på ”specialisters” tolkningar av konst för att de kan göra det ”möjligt för oss 

att bättre se och själva reagera på konstverken” (Freeland, 2001, s. 160).   

 

 Sandström (1995) hävdar att många konstnärer hyser en ”motvilja mot receptavläsningar av verken” 

(Sandström, 1995, s. 70). Han menar även att konstnärerna sätter betraktarens intuitiva förståelse av 

verket främst, det är den förståelsen som är den viktiga. Vidare påstår Sandström att konstnärer inte 

gärna vill ”lägga ord i munnen på betraktaren” (Sandström, 1995, s. 70). Han hävdar även att 

bildkonstnärer ofta försöker” inrikta betraktarens uppmärksamhet, stämma hennes känslor, och täppa 

till möjligheterna för tolkningar som leder bort från någon viss given innebörd eller helhetsverkan” 

(Sandström, 1995, s. 70).  

                        Det verkar rimligt att anta att en bild bär på flera betydelser. Sjölin (1993) går längre och 

ställer frågan om det ”inte är så att bilden återskapas varje gång den uppleves” (Sjölin, 1993, s. 123). 

Han menar att oavsett hur trogen en betraktare vill vara konstnärens avsikt så gör betraktaren ändå en 

tolkning som beror på denne betraktares erfarenheter och grunder. Att be någon tolka en bild ställer 

höga krav på ”uttolkaren”, betraktaren (Sjölin, 1993, s. 123). 

12 



Sjölin (1993)  menar att det kan vara svårt att bedöma vad som är rätt tolkning av en bild. Han menar 

att alla som betraktar bilden gör sin egen tolkning och är därför en tolkning som bör betraktas som 

rätt. Även filosofen Elisabeth Schellekens (2007) uppmärksammar frågan om konst som vill förmedla 

en idé kan ha mer än en korrekt eller passande tolkning.  Schellekens ifrågasätter även om det 

verkligen är konstnärens avsikt som ska ses som den bestämmande faktorn i tolkningen av denne 

konstnärs verk (Schellekens, 2007).  

                     Meningarna går isär när det gäller hur man ska kunna analysera och tolka bilder. 

Sonesson (1992, s. 156) pekar på att det finns två extremer när det gäller inställning till bilder. Den 

ena säger att betraktaren ska kunna läsa bilden så som hon eller han läser en text och att man kan 

analysera dem som det verbala språket. Motsatta extremen säger att bilder inte alls går att analysera 

den ”existerar bara som oupplöslig helhet” (Sonesson, 1992, s. 156). Om man delar en bild i två måste 

man tillfoga en tredje enhet mellan de två delarna och därefter enheter mellan dessa och vidare utan 

slut. Det finns med andra ord inget som är betydelselöst, alla linjer, alla färger med mera, har 

betydelse. 

 

Sammanfattning  

Vi ser inte alla delar i till exempel en målning på en och samma gång. Våra ögon fokuserar på små 

detaljer och registrerar delar av målningen och dessa delar sätts ihop till en helhet. Redan i ögonen 

börjar bearbetningen av synintrycken som kommer från omgivningen, och sedan fortsätter 

bearbetningen i hjärnan. Perception är ett centralt begrepp i det här arbetet. Stimuli, som vi får t.ex. 

genom att se oss omkring, bearbetas och tolkas och det är det som är att percipiera. Semiotik är läran 

om tecken och hur vi kommunicerar med tecken. Ur semiotiken har bildsemiotiken utvecklats och 

bildsemiotiken bygger på tanken att vi ska ha möjlighet att tyda bilder och visuella uttryck som 

budskap. Gemensamt för alla semiotiska teorier är att man ser artefakten som ett meddelande till 

betraktaren, och att artefakten är det som avsändaren, tillverkaren av artefakten, kommunicerar till 

mottagaren, betraktaren (Eriksson & Göthblad, 2004, s. 34-35). Ett konstverk kan vara öppet för olika 

tolkningar, det kan vara så att för varje betraktare som ser konstverket kan det finnas en ny betydelse 

beroende på att vi alla har olika erfarenheter och upplevelser som vi bär med oss. 

 

 

 

Metod 
 

Studiens upplägg 

Det här arbetet har genomförts med hjälp av kvantitativa intervjuer. Vid kvantitiva studier finns alltid  
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en viss osäkerhet när man samlar information. Det här arbetet undersöker hur en betraktare tolkar en 

bild. Den kompetensen, att tolka bilder, kan sägas vara ett abstrakt fenomen som inte kan plockas 

fram och tittas på för att bestämma vad de är (Patel & Davidsson, 1991, s. 99). Validiteten kan således  

bli lidande men i denna undersökning var det ett nödvändigt metodval.  

                        När en kvantitativ studie genomförs måste även instrumentet, till exempel enkäten eller 

intervjun, vara tillförlitligt. Tillförlitligheten, reliabiliteten, beror på hur pass bra instrumenten 

hanterar slumpen. Svaret jag får av en informant har både ett sant värde och ett felvärde enligt Patel 

och Davidsson (1991). Detta felvärde i respondentens svar beror på att instrumentet brister i 

tillförlitlighet. Reliabiliteten blir säkrare om, som i detta arbete, intervjufrågorna är standardiserade 

(Patel & Davidsson, 1991, s. 101).  

 

Jag har utgått från Panofskys ikonografiska/ikonologiska metod, att bilden bär på ett budskap, när jag 

iordningsställde frågorna som jag frågade respondenterna. Enligt Patel och Davidsson (1991, s. 71) får 

man genom att ställa frågor med hög grad av standardisering svar som fungerar när man ska göra 

jämförande undersökningar. Jag har valt att ställa de högstandardiserade frågorna ”Vad tror du att det 

här verket har för budskap?” och” Vad tror du att konstnären vill förmedla för budskap med verket?”. 

Den sist nämnda frågan ställdes som stöd för informanten då ett svar dröjde.  Frågorna har en låg grad 

av strukturering eftersom de är öppna och ger respondenterna möjlighet att svara så uttömmande som 

möjligt, det vill säga det är inga ”ja-” eller ”nej-” frågor. 

 

För att få ett så brett spektrum av informanter som möjligt, har jag samlat informationen på platser där 

många människor rör sig dagligen. Genom att samla svar vid fyra olika tillfällen från morgon till 

eftermiddag täckte jag in olika åldersgrupper och människor som arbetar, som är pensionärer, 

arbetssökande eller studenter.  

                       Jag har använt mig av ett stratifierat urval när jag valt ut mina informanter. Det innebär 

att jag inte frågade alla som passerade mig när jag var i materialsamlingsfasen, utan försökte få en 

någorlunda jämn fördelning av män och kvinnor och också blanda åldrarna på respondenterna (Patel 

& Davidsson, 1991, s. 110).  

                      När man gör en kvantitativ studie får man fram variabler, något som kan översättas med 

egenskaper. Variablerna redovisas i tabeller där de är uttryckta i kategorierna kön, ålder, utbildning 

och huruvida de själva upplever sig som konstintresserade.   

 

Det praktiska genomförandet hade följande förlopp: först frågade jag informanten vad de trodde att 

verkets budskap var därefter bad jag dem ange vad de hade för ålder, yrke och om de själva ansåg att 

de var konstintresserade. Informanternas svar antecknade jag medan de svarade. Min fråga löd:  
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Upplever du dig själv som konstintresserad? För att exemplifiera vad ”att vara konstintresserad” kan 

innebära frågade jag även: går du ofta på utställningar? Jag förstår att en specificering vad gäller 

konstintresse varit fördelaktigt och att mitt arbete tjänat på det men i och med att det var betraktarens 

tolkning som var det relevanta i undersökningen valde jag att ställa denna enda specificeringsfråga. 

                      Vissa informanter svarade att de var lite, ganska eller någorlunda konstintresserade.  

Graden av konstintresse är i dessa fall svår att avgöra. Är någon som är lite konstintresserad lika 

konstintresserad som någon som är någorlunda konstintresserad? På frågan om deras konstintresse 

upplevde jag att respondenterna var tvungna att försvara sin eventuella brist på detta intresse. En man 

svarade ”jag är inte konstintresserad men min mamma var duktig på att måla”. Det var flera av 

respondenterna som svarade på liknande sätt. Detta innebär att mellangruppen (lite konstintresserad) 

tenderar att vara bred och delvis överlappar de andra kategorierna (som var konstintresserad och inte 

konstintresserad).  

 

Bilden jag visade informanterna var en bild av broderiet Coca-Cola Mountain av textilkonstnären Elsa 

Agélii. Hennes broderier har som avsikt att påverka. Agélii vill göra oss uppmärksamma på världens 

orättvisor och har ett starkt engagemang för omvärlden. Jag tog kontakt med Agélii via  

e-post och fick hennes tillåtelse att använda mig av en bild i det här arbetet. 

 

Jag valde att geografiskt begränsa insamlandet av informanter till att endast omfatta Linköping. Vid 

det första tillfället stod jag utanför ett köpcentrum. Där upptäckte jag att endast en femtedel av 

informanterna (fyra av tjugo) sa att de var konstintresserade.  Det fick mig att byta plats och istället stå 

utanför ett bibliotek. Det är också en plats som frekventeras dagligen av människor i olika åldrar, som 

har olika sorters yrken etc.   

                       Eftersom jag stoppade människor som var på väg till olika platser, innebar det att de 

inte alltid hade tid att se på bilden under så lång tid. Det var ett medvetet val från min sida men 

samtidigt antar jag att svaren vore annorlunda om jag givit informanterna mer tid att se på bilden. 

Informanterna hade då eventuellt kunnat tolka bilden av verket på ett mer uttömmande sätt. 

 

Att inte säga till informanterna att det var ett broderi var ett medvetet val eftersom det enligt Eriksson 

(2009, s. 54) påverkas bildtolkningen av en bild på hur bilden exponeras. Budskapet påverkas av 

mediet i sig menar hon. Finns bilden i en bok tillkommer även bokens kontext i bildtolkningen. Detta 

var anledningen till att jag valde att visa bilden av verket som en enskild bild, tagen ur sitt egentliga 

sammanhang. Det var också därför jag valde att dölja både konstnärens namn och verkets namn när 

jag visade bilden för de första tio informanterna – jag ville inte att alltför många andra faktorer skulle 

störa när informanterna tolkade bilden. Det finns dock nackdelar med att visa en bild, en reproduktion, 
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av ett konstverk. Schellenkens (2007) påpekar på att även om man kan få ut något av att titta på ett 

vykort av en målning så måste man se målningen på riktigt för att verkligen kunna göra en genuin 

bedömning av målningens karaktär. Vår perceptuella upplevelse av en målning fungerar allra bäst om 

vi ser den riktiga målningen i fråga och inte en slags reproduktion (Schellenkens, 2007). Det var jag  

medveten om när jag visade bilden av verket för informanterna. Hade jag haft broderiet Coca-Cola 

Mountain i min hand och visat det för informanterna hade undersökningen eventuellt fått ett annat 

resultat. 

Roland Barthes menade att bilden i sig själv inte kan förmedla sin egen betydelse utan att en bild 

behöver en text som förklarar bildens betydelse. Han talar om förankringen och att ett verk kräver ett 

namn för att man ska förstå verkets betydelse (Marner, 2009, s. 26). På en föreläsning hävdade även 

Elsa Agélii att namnen, verkens titlar, hon sätter på sina broderier är en viktig del av själva verket 

(Agélii, föreläsning Hemslöjdsgården Linköping 2011-03-03).  

Trots det och på grund av att jag i det här arbetet vill undersöka om betraktaren förstår en konstnärs 

budskap i en bild så valde jag initialt att dölja broderiets namn. Efter att ha frågat tio informanter om 

vad de trodde att budskapet var så insåg jag att för att få utförligare svar var jag tvungen att visa 

namnet. Jag upplevde att utan namn var det för svårt för informanterna att uttolka ett budskap. Det går 

tvärt emot vad Eriksson och Göthblad (2004) påpekar när det enligt dem ofta är möjligt att avläsa ett 

budskap i en bild även om det inte finns en förklarande text eller titel. De menar att det beror på att en 

bild ofta är likt det som avbildats (Eriksson & Göthblad, 2004, s. 37 ).  

                    Konstnärens namn är också broderat på verket, jag valde att även dölja det för att inte 

informanterna skulle få fler kontexter att tolka utifrån. Jag menar att det faktum att det tydligt står 

”Elsa” med versaler i nedre högra hörnet kunde få betraktaren att tolka verket på ett annat sätt än om 

det var märkt med till exempel Sven. Efter att informanterna svarat på frågorna berättade jag dock 

vem konstnären bakom verket var.  

 

I och med att jag valde att visa verkets namn för trettio av informanterna så är jag medveten om risken 

att det var namnet som tolkades och inte verket i sig. Verket heter Coca-Cola Mountain och det är, 

enligt mig, ett namn som väcker negativa associationer. Huruvida det även är så med informanternas 

associationer är inget jag kan veta med säkerhet. Men i fem svar av de trettio så har jag 

uppmärksammat en tydlig koppling mellan tolkningen och verkets namn. 

 

Hur en bild visas för oss har effekt på vår tolkning av densamma. Budskapet påverkas av mediet i sig 

menar Eriksson (2009, s. 54). Finns bilden i en bok tillkommer även bokens kontext i  
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bildtolkningen. Detta var anledningen till att jag valde att visa bilden av verket som en enskild bild,  

tagen ur sitt egentliga sammanhang, som en del av en bok och projekt . Bilden av Coca-Cola 

Mountain som jag visade för informanterna var en färgkopia i A4-storlek.  

 

Information om Elsa Agelii och Coca-Cola Mountain 

Elsa Agélii, textilkonstnär, föddes 1938 i Göteborg. Hennes främsta uttrycksmedel är broderi. Mellan 

1956-1961 studerade Agélii på Slöjdföreningens skola (nuvarande HDK) i Göteborg och senare kom  

hon tillbaka till skolan för att undervisa i fri textil där under åren 1971-1976 (Gerstenberg 2010).  

1993 startade Agélii Täcklebo broderiakademi (namnet kommer från hemorten i Bohuslän) vars 

uppgift var att höja broderiets status som konstnärligt uttrycksmedel. Sedan starten har 

broderiakademin utvecklats till ett nätverk av både professionella och amatörer som idag har ca 1000 

medlemmar och 30 lokalgrupper. Mellan åren 1996-1999 var hon professor vid HDK och hon har 

även gjort offentliga utsmyckningar till bland annat FN-huset i New York och Sahlgrenska sjukhuset i 

Göteborg. På hennes egen hemsida, www.agelii.net, kan man läsa Agéliis motto: ”Med nål och tråd 

mot en bättre värld!” 

Broderiet Coca-Cola Mountain är ett broderi som ingår i Agéliis bok Vatten och öken – ett 

konstprojekt om broderi, överlevnad och kvinnors arbete. Boken är ett resultat av ett projekt som 

kretsar kring världens vatten, att det i vissa delar av världen kommer färskt vatten ur kranen medan det  

i andra delar av världen råder stor vattenbrist. Projektet startade 2003 och pågår ännu (Thorburn, 

2010, s. 32-36). Centralt i broderiet är de tio tillplattade kapsylerna som med största sannolikhet 

kommer från Coca-Colaflaskor. 

 

I boken finns det under bilden av verket en text som även visas när Agélii föreläser om projektet. 

Texten lyder:  

 

 

Varje Coca-Cola fabrik förbrukar upp till 1,5 miljoner liter vatten dagligen. Det krävs 2,5 liter 

vatten för att tillverka en liter vatten. Den massiva utvinningen av grundvattnet leder till att 

fattiga lokalbefolkningar förlorar sin rätt till rent dricksvatten. Coca-Cola har torrlagt många 

brunnar och vattenreservoarer. Kvinnorna i byarna måste gå fem till sex kilometer för att hämta 

dagens vatten, som de bär hem i krukor på huvudet, medan åtta till nio lastbilar varje dag lämnar 

fabriken fullastade med läskedrycker (Agélii, 2010, s. 30).  
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Coca-Cola Mountain av Elsa Agélii. 

 

 

 

Budskapet bakom verket Coca-Cola Mountain är just det som beskrivs i texten som hör till; ett stort 

läskedrycksföretag förbrukar stora mängder vatten i ett land medan det landets befolkning får svårare 

och svårare att klara sin egen vattenförsörjning. Det är ohållbart och något vi måste förändra. Under 

det här arbetets gång har jag haft e-postkontakt med Elsa Agélii. Hon funderade på om det 

sammantagna verket, broderiet ihop med texten så som hon alltid visar det, kan vara övertydligt.  

 

 

 

Resultat 

 

I sammanställningen av resultaten har jag valt att framhålla och exemplifiera tendenser som jag 

uppmärksammat i informanternas svar. 

                     För att tydligt redovisa resultaten har jag valt att sammanställa resultaten i tabeller. 

Totalt har jag svar från 40 informanter, 22 kvinnor (55 %) och 18 män (45 %). 
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1. Ålder och kön. 

Totalt 40 

informanter 

 

0 - 20 år 

 

20 – 30 år 

 

30 - 40 år 

 

40 – 50 år 

 

50 – 60 år 

 

60 – 70 år 

 

70 – 80 år 

 

22 kvinnor 

 

 

1 

 

8 

 

1 

 

3 

 

2 

 

5 

 

2 

 

18 män 

 

 

1 

 

5 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

I ovanstående tabell redovisas hur ålder och kön fördelades bland informanterna. 

 

 

Efter att ha frågat informanterna vad de trodde att bilden bar på för budskap frågade jag dem om de 

upplevde sig som konstintresserade. Resultatet redovisas i nedanstående tabell. 

 

2. Konstintresse. 

Totala antalet 

informanter (40) 

 

Konstintresserad  

 

Lite konstintresserad 

 

Inte konstintresserad 

 

22 kvinnor 

 

 

7 

 

4 

 

11 

 

18 män 

 

 

3 

 

4 

 

11 

 

Fler kvinnor än män upplevde sig som konstintresserade, 32 % av kvinnorna var konstintresserade och 

17 % av männen. Något fler män än kvinnor ansåg sig var lite konstintresserade, 22 % av männen och 

18 % av kvinnorna. Även i gruppen som sa att de inte var konstintresserade var  

procentandelen män större, 61 % av männen var inte intresserade av konst jämfört med 50 % av 

kvinnorna som inte var konstintresserade. 

 

Informanterna delades in i olika grupper beroende på seendekompetens det vill säga; deras kunskap i 

hur bilder tolkas. Eriksson (2009, s. 47) menar att det finns tre olika typer av denna kunskap; nominell 

kunskap, funktionell kunskap och operationell kunskap. 
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Den nominella (formella) kunskapen är första steget där man kan beskriva bilden man  

ser, det vill säga att man kan beskriva det piktorala skiktet. Funktionell kunskap innebär att man kan 

läsa och tolka bilden i sitt rätta sammanhang och man kan också ta till sig innehållet. Operationell 

kunskap betyder att man tillgodosett sig en djupare och bredare kunskap än den funktionella. Man kan 

formulera frågor och resonera kring bilden, med andra ord kan man se kritiskt på bilden. En människa 

som har seendekompetens kan tillgodose sig och använda sig av bilder, och bildtolkningen är en viktig 

del av denna kompetens. De här olika nivåerna av kunskap bygger på varandra, man kan inte ha den 

operationella kunskapen utan att också ha den nominella och funktionella kunskapen (Eriksson, 2009, 

s. 48).   

I det här arbetet har jag valt att kategorisera de svar som uttrycker en känsla som svar inom den 

funktionella kunskapen. Jag menar att ett svar som till exempel ”det är dystert och eländigt” eller 

”värme och eld. Jag får en positiv känsla” tillhör den funktionella kunskapen. De svaren har nått 

längre än svaren som hör till den nominella kunskapen eftersom de inte bara beskriver vad 

informanten sett utan också ger en tolkning av det som uppfattats. 

 

Sjölin (1993, s. 14) hävdar att om betraktaren uttrycker ”det här säger mig inget” när han/hon står 

framför ett konstverk så har tolkningen misslyckats. Har en informant svarat ”jag vet inte” på frågan 

”Vad tror du att det här verket har för budskap?” så har jag följaktligen betraktat detta svar som en 

misslyckad tolkning. Jag vill därmed inte påstå att informanterna som gjorde en misslyckad tolkning 

saknar den nominella kunskapen, men i den här undersökningen gav de dock inte uttryck för sin 

kunskap. De svar som jag sett som misslyckade tolkningar har inte inordnats i sammanställningen av 

informanternas nominella, funktionella eller operationella kunskap men redovisas i tabellerna på en 

egen rad. 

 

I tabell 3 och 4 redovisas resultaten där de kvinnliga respektive de manliga informanternas ålder ställs 

i relation till seendekompetensen. 
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3. De kvinnliga informanterna, deras ålder och mått av seendekunskap 

 

22 kvinnor 

 

0 – 20 år 

 

20 – 30 år 

 

30 – 40 år 

 

40 – 50 år 

 

50 – 60 år  

 

60 – 70 år 

 

70 – 80 år 

Nominell 

kunskap 

 

0 

 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

Funktionell 

kunskap 

 

0 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 

Operationell 

kunskap 

 

0 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

0 

Misslyckad  

tolkning 

 

1 

 

 

2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

1 

 

0 

 

I tabellen ovan finner jag inget anmärkningsvärt. Måttet av seendekompetens tycks inte hänga 

samman med de kvinnliga informanternas ålder utan mått av seendekompetens fördelar sig till synes 

lika i de olika åldersgrupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 



4. De manliga informanterna, deras ålder och mått av seendekompetens 

 

18 män 

 

0 -20 år 

 

20 -30 år 

 

30 -40 år 

 

40 – 50 år 

 

50 – 60 år 

 

60 -70 år 

 

70 – 80 år 

Nominell  

kunskap 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

Funktionell 

kunskap 

 

0 

 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

Operationell  

kunskap 

 

0 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

0 

Misslyckad 

tolkning 

 

0 

 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Detsamma tycks gälla för de manliga informanterna; måttet av seendekompetens fördelar sig jämnt i 

åldersgrupperna. 

 

I nästföljande tabeller har jag valt att endast fokusera på informanternas eventuella konstintresse och 

hur deras tolkningar placeras i förhållande till seendekompetensens olika nivåer.  

Eftersom de tio första informanterna inte såg verkets namn så redovisas de separat i tabellerna som 

kommer först, därefter redovisas de 30 som såg namnet i egna tabeller. 
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5. Konstintresse och seendekompetens. 

Totala antalet 

informanter (10) 

 

Konstintresserad 

 

Lite konstintresserad 

 

Inte konstintresserad 

 

Nominell kunskap 

 

 

1 

 

0 

 

4 

 

Funktionell kunskap 

 

 

0 

 

0 

 

3 

 

Operationell kunskap 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Misslyckad tolkning 

 

0 

 

0 

 

2 

 

Ingen av de första tio informanterna gjorde en tolkning som motsvarar kriterierna för den 

operationella kunskapen. Förvånande är att informanten som sa sig vara konstintresserad gjorde en 

tolkning som kan jämföras med den nominella kunskapen, det vill säga en beskrivning av vad bilden 

innehöll.  
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6.  Konstintresse och seendekompetens.  

Totala antalet 

informanter (30) 

 

Konstintresserad 

 

Lite konstintresserad 

 

Inte konstintresserad 

 

Nominell kunskap 

 

 

2 

 

1 

 

3 

 

Funktionell kunskap 

 

 

3 

 

0 

 

4 

 

Operationell kunskap 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Misslyckad tolkning 

 

 

1 

 

3 

 

1 

 

Tolkningar som motsvarar den operationella kunskapen är relativt jämnt fördelat hos informanterna 

oavsett om de upplevde sig som konstintresserade eller ej. Tio procent av informanterna som sa sig 

vara konstintresserade gjorde en tolkning motsvarande den operationella kunskapen, att jämföra med 

de 17 % som inte var konstintresserade men som även de gjorde en tolkning som motsvarar den 

operationella kunskapen. Av informanterna som sa sig vara lite konstintresserade (8) gjorde hälften en 

tolkning som kan jämföras med den operationella kunskapen.  

 

Efter att jag bett informanterna om deras tolkning av bilden frågade jag även vad de hade för 

utbildning. Detta för möjligheten att undersöka om högre utbildning (avslutad utbildning på 

högskola/universitet) ger en tolkning mer överensstämmande med konstnärens avsikt än någon som 

inte har denna högre utbildning. Eriksson menar att betraktaren tolkar en bild hon/han möter på olika 

sätt på grund av bland annat sin utbildning (Eriksson, 2009, s.54).   

Den första tabellen rör de tio informanterna som inte såg verkets namn, den andra tabellen berör de 

trettio informanterna som fick se verkets namn. 
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7. Utbildning och seendekompetens. 

 

 

 

8. Utbildning och seendekompetens. 

Antal informanter 

(30) 

Har ingen högre 

utbildning (12) 

Pågående högre 

utbildning (6) 

Har avslutad högre 

utbildning (12) 

 

Nominell kunskap 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Funktionell kunskap 

 

 

2 

 

0 

 

5 

 

Operationell kunskap 

 

 

4 

 

3 

 

5 

 

Misslyckad tolkning 

 

 

3 

 

2 

 

0 
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Antal informanter 

(10) 

Har ingen högre 

utbildning 

Pågående högre 

utbildning 

Har avslutad högre 

utbildning 

 

Nominell kunskap 

 

 

2 

 

3 

 

0 

 

Funktionell kunskap 

 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Operationell kunskap 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Misslyckad tolkning 

 

 

1 

 

1 

 

0 



Två av dessa 30 informanter, i tabell 8, studerar på gymnasiet, därför räknas de in i kategorin har 

ingen högre utbildning. En av gymnasiestudenterna gjorde en tolkning som motsvarar den nominella 

kunskapen och den andre gjorde en tolkning som är att betrakta som misslyckad. 

I en jämförelse mellan kategorin har ingen högre utbildning och har avslutad högre utbildning visar 

undersökningen att informanterna med avslutad utbildning gjorde fler tolkningar motsvarande 

funktionell och operationell kunskap. Av de tolv informanterna utan högre avslutad utbildning gjorde 

två stycken (17 %) tolkningar motsvarande den funktionella kunskapen, att jämföra med de tolv 

informanterna med avslutad högre utbildning där fem stycken (41,5 %) gjorde likvärdig tolkning. När 

det gäller tolkningar motsvarande den operationella kunskapen är skillnaden mindre, fyra informanter 

utan högre utbildning (33 %) att jämföra med fem informanter med högre avslutad utbildning (41,5 

%). Värt att notera är dock att tre informanter utan högre utbildning gjorde en tolkning som i denna 

undersökning definieras som misslyckad medan ingen informant med högre utbildning gjorde en 

sådan tolkning. 

 

Av de trettio informanterna som fick se namnet märker jag en tydlig koppling mellan tolkning och 

verkets namn i fem av informanternas svar.  

                      Av de tolv informanterna som gjorde en tolkning som är jämförbar med nivån på den 

operationella nivån så tolkade fem av dem att verkets handlade om konsumtion. Fyra sa att budskapet 

var mot konsumtion och att vi skulle sluta överkonsumera medan en informant menade att budskapet 

var att ”handla mer så att korgen på bilden blev full”.  

                     Tre informanter, som alla sett verkets namn, tolkade bildens budskap som kritik mot 

företaget Coca-Cola, däribland svaren att vi skulle sluta dricka läskedrycken ifråga men också att vi 

borde sluta äta så mycket socker. En grupp om tre informanter menade att budskapet var att vi skulle 

sluta slänga så mycket skräp och sluta förstöra vår miljö.  

Alla de tolv som gav en tolkning som kunde jämföras med kraven på en operationell kunskap fick se 

verkets namn. Det anser jag visar på hur viktigt ett namn kan vara på ett konstverk. 

                   I kategorin av informanter som gav svar som motsvarade den funktionella nivån hör tre 

svar till den första gruppen som inte såg namnet och sju till gruppen om 30 informanter som såg 

namnet. Totalt gav tio informanter ett svar som är jämförligt med den funktionella kunskapen. De tre 

informanterna som inte såg namnet tolkade bildens budskap som att handla om ”gemenskap”, ”något 

medeltida, som en borg” och ”instängdhet”. Att budskapet skulle vara instängdhet menade även tre av 

informanterna som sett verkets namn. De andra fyra informanterna gav olika svar. Två tolkade 

budskapet som ett positivt budskap som ”eld” och ”att klättra till toppen”, en informant associerade 

till det politiska partiet Socialdemokraterna, medan den fjärde informanten ansåg att bilden uttryckte 

en ”dyster och eländig” känsla. 
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Diskussion  

 

Svaret på frågan jag ställde i problemformuleringen: kan någon annan än konstnären förstå vad 

konstnären vill säga med ett verk? anser jag har blivit besvarad. Det är rimligt att dra slutsatsen att 

betraktaren kan göra tolkningar som ligger nära konstnärens avsikt. Att exakt förstå vad konstnären 

vill ha sagt med ett verk var det ingen informant i den här undersökningen som gjorde. Man kan anta 

att betraktaren behöver en tydlig kontext när ett verk sak tolkas. Kontexten kan till exempel vara att 

verkets namn är synligt.  

 

När jag bad informanterna att tolka budskapet började de ofta med att förklara för mig och för sig 

själva vad de såg, de beskrev det piktorala eller ikoniska skiktet. Sedan kom ibland gissningar på vad  

det de såg kunde betyda. Sjölin hävdar att en nybörjare saknar förmågan att koppla ihop bildens olika  

delar till en helhet och att det blir en uppräkning av vad som finns i bilden (1993, s. 107). För vissa 

informanter stannade försöket till tolkning där, med en uppräkning av vad de såg i bilden. 

 

Jag uppfattade det som att de informanterna inte förstod min fråga om de kunde se ett budskap i bilden 

i och med att de bara gjorde en beskrivande analys. För att få svar som kunde jämföras kunde jag dock 

inte förklara och utveckla frågorna för någon enskild informant. 

                     Samtidigt kan beskrivningen ses som första steget i Panofskys ikonografiska/ 

ikonologiska metod: först beskrivs bilden, sedan analyseras bilden och till slut kan man genomföra 

tolkningen (Eriksson, 2009, s. 68). När man tolkar en bild sätter man in den i en eller flera kontexter, 

det betyder att man i de två första stegen håller sig till det som finns i bilden och att man i det sista 

steget sätter in bilden i ett större sammanhang.  

                     Fem av informanterna tolkade bilden Coca-Cola Mountain att handla om instängdhet. På 

bilden är tio flaskkapsyler hopsamlade i vad som ser ut som en säck. Ernst Gombrich menade att vi 

ser det vi känner igen, att vår perception kommer från konventionen (Rollins 2003, s. 105). I det här 

fallet, när 12,5 % av informanterna tolkade bildens budskap till att handla om instängdhet, har 

Gombrich enligt mig rätt. Informanten såg objekt i ett nät, i en påse eller säck och kopplade det till att  

vara instängd, eftersom objekten i nätet är just instängda. 

                   En informant analyserade bilden som ”blå himmel och röd mark, vilket får mig att tänka 

på socialdemokraterna”. Den tolkningen är den enda i denna undersökning som visar på färgens 

betydelse i konstverket. Att inte fler informanter tolkade bilden genom färgerna som används i 

broderiet är något som förvånar mig. Anders Marner (2009, s. 13) menar att vilka färger som används 

och hur de används i kombination till varandra har betydelse för tolkningen av verket. Det är dock  

 

27 



inget som visat sig tydligt i den här undersökningen. Kan det vara så att färgers betydelse ligger på ett  

djupare plan? Att färgens betydelse är väsentlig men att vi inte uttrycker det verbalt när vi ska tolka 

hela verket för att den är så ”självklar”, det bara är något som är där?  

                   Marner menar att olika former och var dessa former är placerade i till exempel en målning 

ger oss olika betydelser och att bilder har ett ”kraftcenter” i mitten och i hörnen. En informant menade 

att budskapet var att ”klättra mot toppen”, enligt Marner ger former som går uppåt oss en positiv 

känsla. Ett svar på vad budskapet var, var att det var ”gemenskap”, vilket enligt mig måste ses som ett 

positivt svar. Det svaret stämmer med vad Marner menade med att i mitten av en bild finns ett 

”kraftcenter”. Även svaret om att budskapet var ”värme” och att bilden föreställde en eld är något som 

jag anser vara ett positivt svar.  

 

Femtiofem procent av det totala antalet informanter (40)  sa sig inte vara konstintresserade alls. Efter 

att ha jämfört svaren från informanterna i syfte att hitta skillnader i hur de olika nivåerna av kunskap  

berodde på informanternas eventuella konstintresse fann jag ingen märkbar skillnad. Det var något jag 

förväntat mig innan den här undersökningen. ”Att vara konstintresserad” menar jag är att se mycket på 

konst, att besöka vernissager och utställningar, med andra ord att öva ögon och hjärna att se. Därför 

förväntade jag mig att se en skillnad, jag förväntade mig att de som sa sig vara konstintresserade 

skulle göra fler tolkningar motsvarande den funktionella och operationella kunskapen än vad de som 

inte var konstintresserade skulle göra. 

Skillnaderna när det gäller tolkningarna mellan informanterna utan högre utbildning respektive 

informanter med högre utbildning finns men är inte så markanta. Jag är medveten om att en informant 

med en högre utbildning inom konstvetenskap eller annat konstnärligt område kan ge en annan 

tolkning än en informant med högre avslutad utbildning inom ett annat område. Det finns dock 

skillnader i tabell 8 i arbetets resultatdel. Informanterna med högre avslutad utbildning gjorde överlag 

fler tolkningar som motsvarade den funktionella och operationella kunskapen än informanter utan 

högre avslutad utbildning. Informanterna med högre avslutad utbildning gjorde även färre tolkningar 

motsvarade den nominella kunskapen och de gjorde inte heller tolkningar som betraktas som 

misslyckade. Det visar ändå att utbildning kan ge tolkningar som motsvarar de högre 

kunskapsnivåerna inom seendekompetensen. 

 

Undersökningen visar att ett namn eller en titel på ett verk har stor betydelse för hur vår tolkning blir. 

De tolv informanterna som tolkade bilden på ett sätt som kan jämföras med kriterierna på en 

operationell kunskap fick alla se verkets namn. Därför är det rimligt att dra slutsatsen att om man som 

skapare av ett verk vill att verket ska bli förstått bör namnge verket. Något av det mest intressanta med 

undersökningen anser jag vara att en och samma bild kan få både positiva och negativa associationer. 

Ett antal informanter fick en ”dyster” eller ”eländig” känsla medan andra informanter gjorde  
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tolkningarna att bildens budskap var ”gemenskap” och ”värme”. Jag anser att en bild ofta får olika 

betydelser varje gång en ny betraktare ser bilden. Nästan varje gång verkar något nytt i bilden först dra 

åt sig uppmärksamheten och därigenom blir tolkningarna olika för betraktarna. I min mening är 

interaktionen mellan konstnär och betraktare det mest spännande inom detta område. Att välja att 

använda sig av former som strävar uppåt ger man verket en positiv känsla, och det är nog något de 

flesta konstnärer använder sig av, medvetet eller omedvetet. 

 

Fortsatta studier 

Det är ett omfattande och spännande område som det här arbetet berört. Jag kommer ta med mig 

lärdomarna jag fått mig tillgodo genom arbetet till mitt eget skapande. Att jag som skapande 

hantverkare kan påverka betraktaren på sätt att jag kan använda mig av till exempel former som ger 

vissa känslor när de betraktas, tycker jag är intressant och något jag vill studera närmare och mer 

noggrant.  
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