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ABSTRACT: 

Denna uppsats undersöker tre utvalda offentligt tillgängliga verk av konstnären Lisa 

Johansson för att försöka utöka kunskapen kring dennes konstnärskap. Detta med särskilt 

fokus på material och den unika teknik hon använde sig av. För att göra detta tar uppsatsen 

avstamp i Lisa Johanssons biografi och marxistisk teori samt teori kring textilkonst, kvinnligt 

arbete och materialitet.  

De frågor uppsatsen ämnar besvara lyder:  

1. Hur förhåller sig Lisa Johanssons verk till konstvärlden respektive slöjdrörelsen?  

2. Hur kan Lisa Johanssons materialval och tillvägagångssätt i skapandet av hennes verk 

respektive motiv i dem förstås utifrån den kunskap som kan hämtas kring hennes 

person och samtid?  

3. Hur kan Lisa Johanssons val av material förstås i förhållande till verkens motiv och 

hur dessa är framställda? 

Uppsatsen uppvisar hur Lisa Johanssons konstnärskap kan tyckas inta en position på gränsen 

mellan hemslöjd och konst genom sin koppling till tradition, samt visar på de sätt som hennes 

materialval och teknik kan förstås utifrån hennes biografi. Uppsatsen uppvisar också 

möjligheten att tolka hennes verk som kritiska gentemot både industrialiserings- och 

effektiviseringshets samt utskrivningen av kvinnor ur historiska narrativ kring konst. Utöver 

detta visas även på kopplingarna mellan Lisa Johanssons val av teknik, material och motiv. 

Nyckelord: Lisa Johansson, textilkonst, tradition, Västerbotten, material, ullmosaik, 

kronotorpare



 

 

Innehåll: 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 2 

1.1. Syfte och frågeställningar ........................................................................................................ 2 

1.2. Material och urval .................................................................................................................... 3 

2. Forskningsöversikt ........................................................................................................................... 4 

3. Teori och metod .............................................................................................................................. 6 

3.1. Konstens hierarki och kvinnors arbete ..................................................................................... 7 

3.2. Materialitet .............................................................................................................................. 9 

3.3. Innehållsanalys och semiotisk bildanalys ............................................................................... 11 

3.4. Kontextanalys och Fallstudier ................................................................................................ 12 

4. Analys............................................................................................................................................. 13 

4.1. Lisa Johansson ....................................................................................................................... 13 

4.2. Fjällandskap (1952) ................................................................................................................ 17 

4.3. Fjällandskap (1954) ................................................................................................................ 20 

4.4. Same med hund ..................................................................................................................... 23 

5. Sammanfattning ............................................................................................................................ 26 

5.1. Vidare forskning ..................................................................................................................... 26 

Källor ...................................................................................................................................................... 27 

Bildförteckning ....................................................................................................................................... 29 

Bilagor 



2 
 

1. Inledning 

I min barndom spenderade jag mycket tid under somrarna i Vilhelminas fjälltrakter, likt min 

mamma innan mig. Vi vandrade och körde omkring mycket i fjällvärlden. Min mormor och 

morfar brukade alltid berätta sånt som vad fjällen heter och var de bästa ställena för svamp 

och hjortron fanns. Det är även hos mina morföräldrar jag såg min första Lisa Johansson 

tavla, en gåva de fått vid sitt bröllop av en vän som kände konstnären. 

Lisa Johanssons bilder är speciella. Hennes egen uppfunna teknik gifter sig väl med hennes 

motiv, oftast fjällvärlden. Hennes ulltavlor fångar, enligt mig, de stora, nästan 

applikationsliknande tvådimensionella färgfält fjällen bildar på håll.  

Mitt intresse för Lisa Johansson började i hennes ovannämnda bilder, i känslan de gav mig, 

men växte sig allt större desto mer jag läst in mig i hennes biografi. Denna kommer att 

diskuteras senare i uppsatsen. Det är värt att nämna redan här att titeln till denna uppsats är 

hämtad från ett stycke i Marianne Liliequists Nybyggarbarn, där hon ger en kort översikt över 

Lisa Johanssons biografi.1 Jag valde denna titel då den anspelar på en viktig del i Lisa 

Johanssons konstnärskap: de många nedärvda växtfärningsteknikerna, ett i stort sett glömt 

arv. 

1.1.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utöka kunskapen kring Lisa Johansson genom att undersöka 

hennes konstnärskap, med särskilt fokus på det material hon använde i sina verk, d.v.s. 

ull/textil. 

De frågor som kommer leda mig i detta arbete består i tre större frågeställningar, vilka berör 

både Lisa Johanssons konstnärskap i allmänhet och mina valda verk. Dessa frågor är:  

1. Hur förhåller sig Lisa Johanssons verk till konstvärlden respektive slöjdrörelsen?  

2. Hur kan Lisa Johanssons materialval och tillvägagångssätt i skapandet av sina verk 

respektive motiv i dem förstås utifrån den kunskap som kan hämtas kring hennes 

person och samtid?  

3. Hur kan Lisa Johanssons val av material förstås i förhållande till verkens motiv och 

hur dessa är framställda?  

 
1 Liliequist, Marianne. Nybyggarbarn. Carlsson bokförlag, Stockholm, 1994, s. 52 
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För att besvara dessa frågor kommer jag i min undersökning att analysera de enskilda verken 

och försöka förstå deras material och motiv och hur dessa kan förstås i förhållande till Lisa 

Johanssons person och konstnärskap. 

1.2. Material och urval 

Materialet för min undersökning kommer att vara textkällor rörande Lisa Johansson samt de 

tre av hennes verk som är offentligt tillgängliga via Digitalt museum, en digital databas med 

delar av olika svenska museums samlingar, däribland Nordiska museets.2  

De textkällor jag främst kommer att bruka är Lisa Johansson egna verk Saltlake och 

blodvälling och delar ur Marianne Liliequists Nybyggarbarn. 

I Sune Jonsson förord till Saltlake och blodvälling går att läsa att boken inte alltid är ett direkt 

berättande, utan att Lisa Johansson ibland gett sina egna berättelser ”en fiktiv inklädnad, och 

på samma sätt har vissa känsliga meddelanden till ULMA anonymiserats.”3 Detta påverkar 

dock inte bokens trovärdighet och som Jonsson skriver bekräftas Lisa Johanssons 

egenupplevda förhållanden av andra källor.4 Lisa Johansson beskriver i boken sitt liv från 

födsel till innan giftermål, ibland med väldigt fokus på specifika scener och ibland kort och 

övergripande. Boken kan dock inte sägas vara en självbiografi, även om den är 

självbiografisk, utan fokus tycks ligga i scener från hennes liv återberättade i form av 

anekdoter. Anekdoter genom vilka Lisa Johansson ofta vill säga mer än endast något om sig 

själv. Hon tycks använda dem i syfte att försöka förmedla större sanningar om det dåtida 

samhället och kronotorparnas leverne.5 

De verk jag kommer att använda mig av i min undersökning är Same med hund, från okänt år 

men donerad till Nordiska museet 1975, och två verk vilka både är titulerade Fjällandskap 

skapade 1952 respektive 1954.6 Dessa kommer i min undersökning benämnas Fjällandskap 

(1952) och Fjällandskap (1954). Dessa verk har alla sin utgångspunkt i samma textila teknik: 

växtfärgad ull. 

 
2 Nordiska museet. 
https://www.nordiskamuseet.se/samlingar/om-samlingarna/sok-i-samlingarna/digitaltmuseum [2018-04-10] 
3 Johansson, Lisa. Saltlake och blodvälling. Beyronds AB, Malmö, 1968, s. 9 
4 Ibid, s. 8 
5 Ibid, s. 7-8 
6 Se bilaga 1, 2 & 3. 
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Urvalet i min undersökning har tillkommit organiskt då de flesta av Lisa Johanssons verk 

befinner sig i privat ägo och därmed är svårtillgängliga. Vidare har textverken jag använder 

mig av begränsats av relevans och sitt knapphändiga antal. Valet att använda mig av Marianne 

Liliequists Nybyggarbarn, trots att Lisa Johanssons biografi endast diskuteras över ett antal 

sidor i den, är att den är ett av de få verk jag kunnat hitta som ger en ordentlig överblick över 

Lisa Johanssons liv, vid sidan av hennes egna.7 Detta för att uppsatsens omfattning inte har 

gett tid att söka intervjua de som känt henne eller besöka hennes hemstad, Vilhelmina, där 

hennes personarkiv, innehållande exempelvis brev och anteckningar, finns. 

 

2. Forskningsöversikt 

Lisa Johansson finns diskuterad i forskning, men då främst inom folklivsforskningen i sin roll 

som insamlare. I Bo Malmbergs Kronotorparlandet: kolonister och kronotorpare i muntliga 

och skriftliga källor beskrivs Lisa Johansson och hennes gärning som insamlare diskuteras 

genom återberättande av några insamlade berättelser, men hon diskuteras även i egenskap av 

att själv ha levt både som backstuge-sittare och kronotorpare.8 I Nybyggarbarn: 

barnuppfostran bland nybyggare i Frostvikens, Vilhelmina och Tärna socknar 1850-1920 av 

Marianne Liliequist diskuteras Lisa Johanssons person och hennes gärning som insamlare i 

kontexten av tillförlitlighet. Liliequist menar att Johansson förbisetts inom 

folklivsforskningen och beskrivits som otillförlitlig då de hemska förhållanden hon samlade in 

berättelser om och ofta beskrev ses som absurda, trots att de styrkts genom andra källor.9 

Forskning om Lisa Johansson som konstnär saknas helt. 

I samlingsverket Den feminina textilen: makt och mönster diskuteras textil och textilkonst ur 

flera olika perspektiv.10 De texter som främst intresserat mig ur detta verk är Birgitta 

Svensson och Louise Waldéns ”Att hävda det textila” och Johanna Rosenqvists ”Hemslöjd 

som feministisk strategi?”. 

 
7 Liliequist, 1994. 
8 Malmberg, Bo, Kronotorparlandet: kolonister och kronotorpare i muntliga och skriftliga källor. CeWe-
förl./CeWe-pool, Bjästa, 1980. 
9 Liliequist, 1994, s. 46-48. 
10 Den feminina textilen: Makt och mönster, Svensson, Birgitta & Waldén, Louise (red.) m.fl., Fälth & Hässler, 
Värnamo, 2005. 
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I ”Att hävda det textila” diskuterar Svensson och Waldén hur textilen både varit del av ”ett 

tvingande genusmönster” och ”en möjlighet till verksamhet och utveckling”.11 Denna text är 

en inledning, men också en översikt över det textila kulturarvet och dess insamling och 

bevaring. Svensson och Waldén diskuterar bland annat det ambivalenta förhållandet 

feminister har och har haft till det textila. Hur det textila arvet är något som feminister önskat 

bryta sig loss från på grund av dess kulturellt självklara koppling till kvinnlighet och 

därigenom underordning och immanens. Samtidigt har textilen varit en röd tråd inom 

kvinnohistorien där kvinnor tillåtits ta plats, skapa egna rum och lämnat ett av de få synliga 

avtrycken av sina liv.12 Svensson och Waldén diskuterar i detta sammanhang även Nordiska 

museet som aktör i av skapandet av dessa rum, genom att vara en plats där kvinnorna deltar i 

insamlande och förvaltande av textilarvet och skapandet av en viss historia, genom detta 

insamlande och förvaltande.13 

Johanna Rosenqvist skriver i ”Hemslöjd som feministisk strategi?” om förhållandet mellan 

konst, slöjd och kvinnligt skapande.14 Hon gör detta genom ett fokus på tidskriften 

Hemslöjden och genom en granskning av vilka som i tidningen omnämns som konstnärer.15 

Artikeln undersöker främst hur de som arbetar med textil begreppsliggörs och hur 

feministiska strategier som finns inom slöjdrörelsen kan se ut. Hon diskuterar bland annat hur 

de flesta som omnämns som folkkonstnärer är män som arbetar med trä eller metall och de 

som omnämns som textilkonstnärer är kvinnor som arbetar med just textil.16 Samt hur dessa 

även representeras olika. Hon skriver att männen får axla ”inspiratörens mantel” och inta en 

”romantisk konstnärsroll”.17 Kvinnans roll tycks traditionsenligt reduceras till hantverk, även 

om kvinnliga konstnärer lyfts fram i tidskriften.18 Detta synliggörs bland annat i hur Malin 

Arnell, en av de konstnärer Rosenqvist diskuterar, själv signerar sina broderier och uppmanar 

deltagare i hennes performanceverk, bestående av ett slags syjunta, att göra detsamma.19 

Rosenqvist menar att det finns en kraft i just denna aspekten av hemslöjdsrörelsen. 

 
11 Svensson, Birgitta & Waldén, Louise. “Att hävda det textila”, Den feminina textilen: Makt och mönster, 
Svensson, Birgitta & Waldén, Louise (red.) m.fl., Fälth & Hässler, Värnamo, 2005, s. 8 
12 Svensson & Waldén, 2005, s. 11-13 
13 Ibid, s. 19-20 
14 Rosenqvist, Johanna, “Hemslöjd som feministisk strategi?”, Den feminina textilen: Makt och mönster, 
Svensson, Birgitta & Waldén, Louise (red.) m.fl., Fälth & Hässler, Värnamo, 2005. 
15 Hemslöjden: organ för Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund, Svenska hemslöjdsföreningarnas 
riksförbund, Stockholm, 1933- 
16 Rosenqvist, 2005, s. 206 
17 Ibid, s. 207 
18 Ibid, s. 206 & 208 
19 Ibid, s. 206 
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Möjligheter till feministiska strategier, inte genom att likställa kön och genus eller kvinnlighet 

och textil, utan genom att bejaka kvinnan som konstnär, i nutid och dåtid, och att använda en 

rörelse där många deltagande är kvinnor för att lyfta varandras skapande.20 

Rosenqvist har även skrivit avhandlingen Könsskillnadens estetik?: om konst och 

konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen.21 Denna avhandling behandlar 

synen på konst och slöjd samt konstutövande inom hemslöjden under 1920- och 1990-talen, 

men även den kontext som funnits kring utövarna och hemslöjden. Detta formuleras av 

Rosenqvist bl.a. i bokens andra kapitel ”Mönsterproduktion och produktionsmönster” där 

Rosenqvist går igenom hemslöjden ur ett internationellt perspektiv och gör jämförelser mellan 

två olika skolor i olika länder med hjälp av korta fallstudier. Hon diskuterar även förhållandet 

mellan konst, slöjd och folkkonst genom att kortfattat gå igenom de förhållanden som har 

funnits för denna produktion i det förindustriella samhället, under modernismens intåg och nu. 

 

3.  Teori och metod 

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av ett antal teoretiska utgångspunkter, vilka jag 

nedan kommer att redogöra för under rubrikerna ”Konstens hierarki och kvinnors arbete” 

samt ”Materialitet”.  

Vidare kommer jag att kombinera ett antal metoder. Detta då det jag ämnar göra som sagt är 

att utöka kunskapen om Lisa Johansson som konstnär. De textkällor jag kommer att använda 

mig av kommer jag att granska med hjälp av innehållsanalys. Bilderna kommer jag att 

granska med hjälp av semiotisk bildanalys. Jag kommer även att analysera konstverken 

utifrån den information jag kan hämta ur texterna, dessa kommer alltså att användas för att 

kontextualisera bildverken. Jag kommer även att kombinera dessa analyser med de 

biografiska fakta jag kunnat utläsa ur mina textkällor för att genom dessa tre tavlor försöka 

besvara de frågeställningar jag nämnt kring Lisa Johanssons konstnärskap i stort. Det jag i 

min text kommer att utföra är alltså fallstudier. Jag kommer redogöra ytterligare för dessa 

metoder under rubrikerna ”Innehållsanalys och semiotisk bildanalys” och ”Kontextanalys och 

fallstudier” nedan. 

 
20 Ibid, s. 215-216 
21 Rosenqvist, Johanna, Könsskillnadens estetik?: om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 
1990-talen, Nordiska museets förlag, Diss. Lund : Lunds universitet, 2007, Stockholm, 2007 
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3.1.  Konstens hierarki och kvinnors arbete 

I ”Crafty women and the hierarchy of the arts” skriver Rozsika Parker och Griselda Pollock 

om hur konsten, precis som den delas upp enligt klasslinjer i konst och dekoration och dess 

skapare i kategorierna konstnär och hantverkverkare, också delas upp efter könslinjer.22 

Parker och Pollock skriver att det är i samband med den ideologiska indelningen av kvinnan i 

en viss roll, ett visst ideal eller en idé om hur kvinnor är, som det under slutet av 1700- och 

början av 1800-talet också skapas en uppdelning mellan ”craft” (hantverk/slöjd, men i detta 

fall slöjd) och konst.23 De skriver att de argument konsthistoriker för fram för att försvara 

uppdelningen mellan slöjd och konst, det vill säga mellan t.ex. broderi och måleri,  är 

desamma som de argument som användes för att värdera kvinnors måleri som dekorativt 

medans mäns ansågs vara konstnärligt. Det är argument som bygger på att det första är 

baserat endast i teknik och uthållighet, precision, medan det andra också kräver en 

tankeverksamhet, ett intellekt.24  

Parker och Pollock varnar vidare för försök bland feministiska konsthistoriker att uppvärdera 

broderiet som ”det kvinnliga konstarvet”, då detta inte krossar konstens hierarkiska indelning 

utan istället kan komma att dölja denna tidigare nämnda konstgjorda avskiljning mellan det 

manliga och kvinnliga skapandet. Då kan man istället, som gjorts gång på gång, komma att 

identifiera textilslöjden som naturlig för kvinnan, hennes förutbestämda medium.25 Parker och 

Pollock visar genom en blick till det historiska, till det som kom före indelningen, att detta är 

falskt. Under perioder när broderiet varit lukrativt har produktionen historiskt tagits över av 

specialiserade gillen där kvinnor som deltagit i produktionen av verken inte varit de 

hantverkare som sålt dem. Kvinnorna har istället deltagit i produktionen som döttrar, fruar och 

mödrar till dessa köpmän.26 När produktionsmedlen mognat ytterligare och 

gillesproduktionen, tillverkningen och försäljningen av verk framställda av enskilda 

hantverkare, övergick i företagsproduktion under kapitalismens begynnelse koncentrerades 

kvinnor allt mer till hemmet. Ibland som arbetare som hemma utförde arbete i andras regi, 

men oftast som amatörer som skapade för eget bruk. Således avprofessionaliserades även det 

broderi många kvinnor utförde genom att de istället började med egen produktion för hemmet 

 
22 Parker, Rozsika & Pollock, Griselda, Old mistresses: women, art and ideology [Elektronisk resurs], I.B.Tauris, 
London, 2013 
23 Ibid, s. 58 
24 Ibid, s. 54 & 58 
25 Ibid, s. 58-59 
26 Ibid, s. 59-61 
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i syfte att både visa på klass, men även på sin dygdighet som kvinnor som spenderade sin tid i 

hemmets tjänst.27  

Vidare skriver Parker och Pollock att det är just denna distinktion mellan det professionella, 

det som utförs för offentligheten i form av förvärvsarbete, och det amatörmässiga, det icke-

professionella arbetet, som skapar distinktionen mellan konst och slöjd. Detta görs på 

könslinjer. För att textilkonst ska räknas som ren konst måste den lyftas ur sin kontext, dess 

skapare och skapande processen måste osynliggöras för att på så vis frigöra exempelvis 

traditionella geometriska mönster på vaddtäcken från sin tradition för att kunna se dem som 

avantgarde, som abstraktion.28 

Detta synliggör således att nedvärderingen av textilverk inte har något att göra med textilen i 

sig, utan snarare med dess tillverkare. Att mönstrade vaddtäcken måste tillskrivas okända 

tillverkare för att värderas som konst, eller design, går hand i hand med det sätt kvinnogöra 

blir lämpligt arbete för män först när det producerar mervärde. Män beslagtar alltså allt så 

kallat produktivt arbete som sitt eget.  

Hierarkin mellan könen måste dock, i min mening, betraktas som endast ytterligare en 

arbetsdelning som läggs till den som gäller klasser emellan. Uppdelningen mellan andligt, 

immateriellt, och materiellt arbete måste ses som i stort löpande efter klassgränserna då även 

yrken som ej producerar något av värde för upprätthållandet av människan kan räknas dit.29 

Karl Marx skriver i ”Teorier om mervärdet” att själva särskiljande mellan produktivt och 

improduktivt arbete grundar sig i kapitalismen och att ”t.o.m. den högsta andliga 

produktionen blott därigenom kan bli erkänd — och ursäktad inför borgaren — att den 

framställs som en direkt producent av materiell rikedom och falskeligen bevisas vara en 

sådan.”30 

Detta kan föranleda oss att se den ständiga önskan att producera mervärde i ljus av 

arbetskritik. Produktivitetskraven, kraven på mervärde, är del av kapitalets ideologiska 

hegemoni. I strävan efter att producera endast för att gynna en klass materiella välstånd måste 

därför allt arbete som inte direkt fyller denna funktion betraktas som improduktivt. Således 

kan även själva konstnärsrollen, skapandet för ett uppehälle, ses som del i den kapitalistiska 

produktionen. Det finns självklart en växelverkan mellan den immateriella, andliga, 

 
27 Ibid, s. 61-63 
28 Parker & Pollock, 2013, s. 66-71 
29 Marx, Karl & Engels, Friedrich, Om konst och Litteratur, Proletärkultur, Göteborg, 1980, s. 33 
30 Ibid, s. 36 
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produktionen och den materiella produktionen och dess villkor. Det som skiljer den ena sfären 

från den andra är främst dess användningsområde, men växelverkan mellan dem gör att de är 

nödvändiga för att upprätthålla varandra.31 Detta även om den materiella basen, 

produktionsförhållandena, måste ses som förutsättning för produktionen av ideologi.32 Jag 

anser det dock utöver detta viktigt att poängtera att konstnärens uppehälle under kapitalismen 

är villkorat, likt arbetarens, av kapitalisternas önskan då även konsten ställs under marknadens 

lagar.  

Vidare anser jag det viktigt att poängtera följande redan här: Att utgå från en konstnärs 

biografi i tolkningen av dennes verk kan uppfattas som en rent biografisk läsning. Detta är 

dock inte vad jag ämnar göra. Tolkningen av verken utifrån Lisa Johanssons biografi är ett 

försök att förstå hennes konstnärskap i helhet. Detta med utgångspunkt i den marxistiska 

förståelsen för hur det materiella ger utgångspunkterna för det andliga arbetet. Det kan tyckas 

att detta ter sig främmande för en tolkningsprocess som tar avstamp i ett litterärt och således 

rent ideologiskt verk, men jag anser att granskningen av Lisa Johanssons berättelser ger 

ledtrådar till de underliggande materiella villkoren i hennes liv. 

3.2.  Materialitet 

Christina Murdoch Mills skriver i sin text ”Materiality as the Basis for the Aesthetic 

Experience in Contemporary Art” från 2009 om materialitet i förhållande till nutida konst.33 I 

en värld som är allt mer digital, där stora delar av vår interaktion med omvärlden och varandra 

sker via digitala medium så som bilder på en skärm eller chattloggar menar Mills att konst 

som något materiellt, som fysisk materia existerande i världen, behåller sin vikt. Hon menar 

vidare att den påverkan den digitala eran har på konsten kan liknas vid den förändring i 

konstvärlden som skedde i och med fotografiets intåg.34  

Precis som den fysiska existensen är grunden för människans verksamhet och kroppen det 

medium genom vilket hon verkar så medierar ett konstverks fysiska existens dess möjliga 

betydelser och avsikt. Konstverks materialitet är ett resultat av människans önskan att 

använda tingen kring sig som betydelsebärande och den vilja hon därför har att förvandla 

 
31 Marx & Engels, 1980, s. 32–33 & 36 
32 Ibid, s. 14–15 
33 Mills, Christina Murdoch, "Materiality as the Basis for the Aesthetic Experience in Contemporary Art", 
Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers, 2009. 
https://scholarworks.umt.edu/etd/1289 [Hämtad: 2018-05-03] 
34 Ibid, s. 5–7 
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ordinära objekt till uttryck för det som inte kan vara fysiskt påtagligt: idéer och känslor. 

Konstens materialitet är konstnärens spår så att säga, valet av material, dess kvalitéer, 

bearbetningen och begränsningarna det valda materialet ger bär alla betydelse och är del av 

konstverkets förmedling av känslor och idéer.35 Verket är dock inte det samma som det 

konstnären tänkt sig utan istället den fysiska manifestationen av den idén, det är en materiell 

kopia, och låter oss därför så att säga betrakta något som annars bara finns i tanken.36 

Mills menar att konsten genom sin materialitet både grundar oss i våra kroppar, det vill säga 

gör oss medvetna om kroppen genom upplevelserna som måste medieras genom exempelvis 

blicken, som i sig är del av en större medvetenhet om oss själva i ett rum. Att se är på så vis 

något vi gör med hela kroppen genom t.ex. upplevelsen av storlek, textur, färg och form och 

de tankeprocesser dessa aspekter sätter igång i oss. Ett konstverks materialitet består således 

inte endast i det vi kan se utan också av helheten vi kan uppleva och även all information 

relaterad till ett verks fysiska existens, när var, hur det är gjort? Av vem? Med vilken avsikt 

etc.37 Informationen vi ingjuter genom närhet kan gå förlorad genom att ett verk medieras, 

antingen genom fotokopior eller digitala bilder. Detta omvandlar verken så att säga. När de 

filtreras genom t.ex. en skärm eller analogt fotografi blir upplevelsen en annan en den som det 

fysiska verket ger i ett givet rum.38 

Materialet har länge betraktats endast som medium för formen, eller som i ett motsats 

förhållande till idéen, det förmedlade, men har i mer samtida konst kommit att knytas allt 

närmre representationen, det vill säga motivet, som en meningsbärande del av motivet.39 

Oavsett om detta samband är menat eller ej, eller om materialet i sig är menat att förmedla, så 

är det utgångspunkten för konsten, det sedda och upplevda.40 Även om vi gärna vill tillskriva  

de upplevelser och känslor konstverk framkallar till verken och se dessa som verkets 

inneboende kvaliteter så kan vi inte undkomma att en målning är färg på en yta och ett 

arkitektoniskt mästerverk består i sitt material. Det är alltså dessa faktiska, materiella, 

kvaliteter som gör att vi bygger känslan inom oss, den finns inte där från början.41 

 
35 Mills, 2009, s. 2-3 
36 Ibid, s. 14 
37 Ibid, s. 1-2 & 4-5 
38 Ibid, s. 5-6 
39 Mankell, Bia, Bild och materialitet: om föreställningar, synsätt, material och uttryck i måleri, teckning och 
fotografi, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 42-43 
40 Ibid, s. 43 
41 Mills, 2009, s. 12 & 24 
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3.3.  Innehållsanalys och semiotisk bildanalys 

Innehållsanalys innebär att man analyserar innehållet i en text, i mitt fall de utvalda texter jag 

presenterat under rubriken ”Material”. Innehållsanalys kan användas för att besvara en mängd 

olika frågor om en text, bl.a. för att förstå dess innehåll, avsändare, budskap etc.42 Det jag i 

mitt arbete ämnar göra med hjälp av innehållsanalys är att inhämta information kring Lisa 

Johanssons liv, men även granska denna information efter den möjliga koppling den kan 

sägas ha till hennes konstnärskap. Detta då jag kommer att använda mitt utvalda textmaterial 

för att kontextualisera mina utvalda bilder. Vidare kommer textmaterialet även att användas 

som en språngbräda för tolkningarna i min semiotiska bildanalys, vilken jag kommer 

diskutera nedan. 

Semiotiken är läran om tecken. Simpelt sagt kan semiotiken sägas mena att vad som helst kan 

vara ett tecken, om det kulturellt eller personligt tolkas som så.43 Semiotiken utvecklades av 

teoretikerna Ferdinand de Saussure och Charles Sanders Pierce. Där Saussure menade att 

tecknet var en konstruktion bestående av det signifierande och det signifierade. Där meningen 

kan röra sig mellan de båda, t.ex. en katt (eller en bild av den) och ordet katt, vilka båda 

betyder samma sak så delade Pierce in tecknen i olika taxonomier. Av dessa skapade han 

många, varav de mest relevanta för och använda inom konstvetenskapen är symbol, ikon och 

index. Symbolen är ett tecken där det signifierande saknar likhet till det signifierade eller är 

arbiträrt, t.ex. ett rödljus vilket betyder stopp, vilket helt och hållet är en arbiträr kulturell 

överenskommelse. Ikonen är i sin tur ett tecken där det signifierande har en likhet till det 

signifierade, t.ex. ett porträtt eller en teckning av en katt. Indexet är i sin tur ett tecken där det 

signifierande och det signifierade antingen har ett fysiskt eller kausalt band. Detta kan t.ex. 

vara ett fotografi, vilket kan vara både en ikon, då det liknar det signifierade och ett index då 

det är ett spår av det signifierades fysiska närvaro. Ett annat index kan vara t.ex. ett spår efter 

en katt i snön, då det är ett tecken för kattens tidigare fysiska närvaro och är kausalt bundet till 

kattens närvaro.44 

En annan viktig aspekt av semiotiken som metod är det faktum att tecken är kulturellt bundna 

och producerade. Vi måste exempelvis vara medvetna om kristendomen och dess bildspråk 

för att kunna tolka en bild av en kvinna med ett barn som Maria med Jesu-barnet.45 Detta 

 
42 Drisko, James W. & Maschi, Tina, Content analysis [Elektronisk resurs], New York, 2015, s. 2 
43 D'Alleva, Anne, Methods & theories of art history, 2. uppl., Laurence King, London, 2012, s. 26 
44 Ibid, s. 27–29 
45 Ibid, s. 31 
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exempel föranleder oss att komma in på ett annat koncept inom semiotiken: det denotativa 

och det konnotativa. Dessa koncept belyser två delar av tolkningsprocessen. Det denotativa är 

det direkt synliga eller den kulturellt vedertagna betydelsen av ett tecken. Det konnotativa är 

det tecknet konnoterar, det vill säga betydelser som ligger nära och lyfts in av betraktaren. Det 

denotativa och konnotativa kan även förklaras som det som refereras till genom liknelse och 

det som refereras till genom association. 46 

Tolkningsprocessen är dock egentligen inte så simpel eller linjär att vi först ser en kvinna med 

ett barn och sedan genom andra tecken i bilden, t.ex. glorior, konnoterar betydelsen Maria 

med Jesu-barnet. Vi är genast på det konnotativa planet om vi kan de kristna koderna. Likaså 

kommer vi troligen att tolka en helt sekulär bild på en kvinna med ett barn som att kvinnan är 

barnets mamma. Detta på grund av att det är den betydelsen bilder av kvinnor med barn 

kulturellt har för oss. Att tolka en bild denotativt är således att ta ett steg tillbaka.47 En 

teoretiker som diskuterat denna aspekt av den semiotiska bildanalysen är Roland Barthes. 

Barthes menar att idén om att vi först tolkar en bild denotativt är ett försök att maskera det 

kulturella, språket, som natur. Barthes menar alltså att den denotativa tolkningen inte är 

naturligare än, eller kommer före, den konnotativa.48 Bildens mening och form är en och 

samma. 

Detta innebär dock inte att den denotativa delen av tolkningsprocessen är irrelevant. Att ta ett 

steg tillbaka och försöka skala av tolkningen till det direkt synliga är ett viktigt verktyg för att 

blottlägga det självklara i hur vi förstår en bild. Denna metod lämpar sig väl för det jag ämnar 

göra då jag vill göra en djupdykning i bilderna för att förstå hur dess olika element, motiv, 

teknik och material, hänger samman för att försöka förstå Lisa Johansson konstnärskap. 

3.4.  Kontextanalys och Fallstudier 

Kontextanalys är att försöka placera ett verk i sin kontext och analysera det utifrån den. Vilka 

frågor som ställs beror på vilken teoretisk utgångspunkt som intas. Kontext analysen ämnar 

förstå ett verk utifrån de omständigheter som omgärdar det. I denna uppsats ämnar jag både 

placera den information som kan hämtas ur Lisa Johanssons biografi i en större kontext, men 

 
46 D’Alleva, 2012, s. 33  
47 Barthes, Roland. ”Bildens retorik” (1964), Tecken och tydning: Till konsternas semiotik , texter valda av Kurt 
Aspelin & Bengt A. Lundberg. PAN/Norstedt, Stockholm, 1976, s. 119 
48 D’Alleva, 2012, s. 33 
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även använda den information som kan utläsas ur mina valda textverk för att placera 

bildverken i deras.   

Fallstudier innebär att man granskar en företeelse, ett eller flera fall av något, för att säga 

något om en större helhet. I denna uppsats kommer fallen att bestå av enskilda verk av Lisa 

Johansson, vilka tillsammans och i förhållande till dennas biografi, kommer hjälpa mig att 

besvara frågor kring Lisa Johanssons konstnärskap, vilket är större än de enskilda verken. 

Fallstudien är för mig lämplig då den är ämnad för studier av komplexa fenomen i sitt 

sammanhang.49 Vilket jag ämnar göra genom kontextanalysen, där texterna jag utgår från 

används för att placera verken i kontext av Lisa Johanssons liv och därigenom också 

konstnärskap. Fallstudier är också särskilt lämpade för frågeställningarna ”hur” och ”varför”. 

Detta för att fallstudien ämnar upptäcka snarare än bevisa. 50 Fallstudier bygger även på idéen 

att analys är något som sker kontinuerligt under ett arbete.51 Detta anser jag mycket lämpligt 

då jag i mitt användande av a innehållsanalys och semiotisk bildanalys arbetar efter metoder 

som även de innebär en kontinuerlig analys där även något så självklart som beskrivningen av 

en bild bildar en tydlig länk i analysen. 

 

4. Analys 

Jag kommer att inleda min analys med en introduktion till Lisa Johansson och de aspekter av 

hennes biografi vilka jag kommer att betona i mina analyser av hennes konstverk. Efter detta 

kommer jag att analysera tre av hennes verk för att genom tolkning av dessa försöka besvara 

mina frågeställningar. 

4.1.  Lisa Johansson 

Lisa Johansson eller som hennes fullständiga namn lyder Syster-Elise Johansson Sandberg, 

föddes 1894 i Vilhelmina socken som oäkting, likt sin mor Kristina. Kristina blev utkastad 

från hemmet och tvungen att ta anställning som piga för att försörja sig efter sitt första oäkta 

barn, Lisas storasyster. Lisas far var son till en av storbönderna Kristina tjänade hos. När hon 

blev gravid avhystes hon från tjänsten av bondesonens föräldrar då han var trolovad till en 

kvinna av bättre börd. När Lisa Johansson var tre år gifte sig hennes mor med en egendomslös 

 
49 Jensen, Tommy & Sandström, Johan, Fallstudier, Upplaga 1:1, Studentlitteratur, Lund, 2016, s.  42 
50 Ibid, s. 50 
51 Ibid, s, 28 
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skogsarbetare, ett äktenskap under vilket både hon och barnen kom att misshandlas.52 

Styvfadern betraktades dock som nådig av prästerskapet och samhället då han ”så osjälviskt 

tog sig an denna sköka, som fört ett så syndfullt liv.”53 Kristina och hennes make bosatte sig 

på en bit land vilket tillhörde byns allmänning. I och med skiljandet av hemman från statlig 

mark kom dock denna bit att tillhöra staten vilket gjorde bosättningen olaglig. De fick således 

inte odla eller ha boskap, jaga eller fiska. De första åren av Lisa Johanssons uppväxt präglades 

därför av mycket svåra förhållanden, något som inte heller upphörde då hennes mor och 

styvfar lyckades avancera till kronotorpare.54 Även dessa stod nämligen mycket lågt i 

samhällsordningen.  

Kronotorpare var de arbetare och andra egendomslösa som kvalificerade sig för att få 

arrendera bitar av kronans mark i Norrland för att odla. Kronotorpen var en del i 

koloniseringen av norra Sverige, men även ett försök att skapa en ”bofast stam av 

skogsarbetare”.55 Vidare var denna utarrendering av kronans mark ett försök att stävja 

socialismens framväxt i Sverige och den stora utvandringen till USA genom att tilldela 

arbetare och andra egendomslösa en bit mark att odla. Upprättandet av denna form av gårdar 

skedde för att hålla kvar befolkningen i landet och för att stävja den växande kampen bland 

arbetare. Detta kan låta motsägelsefullt då vi i efterhand vet att kronotorparnas 

levnadsstandard ofta var lägre än till och med industriarbetarnas, men staten lovade ofta att 

kronoarrendatorerna tillslut skulle få köpa loss sin mark vilken de under stora mödor, ofta 

under många år, lyckats göra odlingsbar.56 

Lisa Johansson gjorde heller aldrig någon klassresa. Kyrkoherden i Vilhelmina, vilken Lisa 

Johansson ett tag arbetade för, ville hjälpa henne att få utbildning. Johansson valde dock att 

stanna kvar i Vilhelmina socken på sin mors begäran, då denne var i en mycket ansträngd 

situation. Lisa Johansson gifte sig efter ett tag med en kronotorpare från en närliggande by, 

med vilken hon levde i 30 år. Hon fick med denne barn och skaffade sig många olika former 

av jobb och bisysslor för att dryga ut hushållets ekonomi för att försörja dem. Äktenskapet var 

dock inte särskilt lyckligt och Lisa Johanssons livs kärlek var istället den socialdemokratiske 

agitatorn K. J. Sandberg, med vilken hon tyvärr endast fick 2 år innan han avled. Det var 

också när hon flyttade in till Vilhelmina och levde med honom som hon började samla 

 
52 Liliequist, 1994, s. 48-50 
53 Liliequist, 1994, s. 50 
54 Ibid, s. 51 
55 Malmberg, Bo, Kronotorpens folk. Borås, Centraltryckeriet, 1975, s. 9–10 
56 Ibid, s. 10 & 20 



15 
 

material åt folklivsarkiven och skapa, skriva böcker och dikter och ägna sig åt att producera 

sina så kallade ulltavlor med hjälp av växtfärgningstekniker.57  

Lisa Johansson måste betecknas som en person som under större delen av sitt liv hade ett stort 

klassmedvetande. Detta kan ses som sprunget ur den nöd hon upplevt under sin uppväxt: allt 

från det sista nödåret i Vilhelmina, 1902, då det inte blev någon bruklig skörd och hennes mor 

sade till barnen att ”tillslut får vi kanske svälta ihjäl” till det att få skorna fastfrusna på 

fötterna.58 En historia som slutar i att hon av sin lärarinna, storbondefrun, får ett par av hennes 

barns gamla ”lapptussor”(ett par skor).59 Lisa Johanssons mor blir ursinnig över allmosan, 

hennes dotters nya skor, och skäller ut givaren. ”Ta igen trasorna, era tjuvar!” skriker hon; 

”Mina barn ska inte ta emot trasorna efter era ungar. Att jag inte kan hålla kläder och skor på 

mina, det är för ni stulit mitt hemman!” När hon sedan passerar hemmanet, som hennes 

styvfar spelat bort, hennes tidigare enda hopp, brister hon i gråt.60 Historien vittnar om 

förtvivlan och hopplöshet, men också i den form Lisa Johansson återberättar den om hennes 

klassmedvetande. Exakt vad hennes mor sade kan vi inte veta, de ord Johansson tillskriver 

henne måste därför sägas reflektera hennes egen förståelse mer än hennes mors. 

Marianne Liliequist beskriver Lisa Johansson som någon som alltid stod upp för de svaga, 

oavsett om det gällde klass eller kvinnoförtryck. Denna bild bekräftas av sådant som att Lisa 

Johansson var engagerad i Syndikalisternas Lokalförening i Vilhelmina och den förståelse 

hon visar för t.ex. den aga hon och många barn kring henne fick utstå, vilken hon menar var 

betydligt mindre utbredd bland de rikare folklagren. Detsamma gäller den vilja till förståelse 

hon visar när hon skriver om bland annat betydelsen av religion för de fattigas moral och 

överlevnad.61 De rikas barn lärde sig tidigt att de var förmer, medan fattigbarnen skulle lära 

sig att ”krypa tyst och ödmjukt fram här i livet”.62 Detta innebar dock inte att hon förlät 

honom och, som man kan läsa i hennes självbiografiska bok Saltlake och blodvälling, såg hon 

prästen i Vilhelmina, vilken var hennes husbonde, mer som en far än mannen hennes mor 

äktat.63 

 

 
57 Liliequist, 1994, s. 51-52 
58 Johansson, 1968, s. 85–86 & 91-92 
59 Ibid, s. 93 
60 Ibid.  
61 Ibid, s. 20-25 
62 Ibid, s. 21 
63 Ibid, s. 153-154 
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Lisa Johansson var även religiös, i alla fall i yngre dagar och många av hennes tidiga tavlor 

har religiösa eller mystiska motiv.64 Detta är mycket intressant i ljuset av vad Lisa Johansson 

skriver om när hon tillsammans med sin syster får lov att riva lump för att väva nytt tyg till 

klänningar i den självbiografiska Saltlake och Blodvälling: 

Under arbetet berättade mor sagor och legender för oss eller också återgav hon bibelns 

liknelser och berättelser. Hon sjöng också för oss, dels för att vi skulle ha ro att sitta stilla 

med lumprivningen, dels för att vi skulle lära oss sångerna och psalmerna, så att vi skulle 

kunna delta i sången, då vi gick till böna.65 

Följt en bit senare av: 

Sådana stunder glömde vi, att vi frös eller var hungriga. Det var något att veta, att man en 

dag skulle få bli stjärna bland himlens alla vackra stjärnor, levande väsen klädda i skinande 

silver som skulle skådas av alla. Mor sade ofta åt oss, att vi skulle se upp mot himlen och se 

hur stjärnorna tindrade och blinkade ner mot oss människor. Alla de lysande kropparna vi 

såg däruppe hade en gång varit människosjälar. 

Ibland började mor gråta, då hon sjöng. Vi frågade då ängsligt efter orsaken och då brukade 
hon bara svara: 

– Det är så ljuvligt, det är så ljuvligt.66 

Även hennes beskrivning av mormodern innehåller liknande teman: 

Mormor arbetade alltid. Skrapet av ullkardorna fyllde köket, eller också surrade 

spinnrocken. I kammaren stod alltid vävstolen uppställd. Då hon höll på med sådant arbete, 

satt jag på den lilla pallen vid hennes fötter, och många var de sagor och legender, som hon 

vid dessa tillfällen berättade för mig. Det var folksagor, legender eller bibliska berättelser, 

men än idag grubblar jag mycket på varifrån hon fick alla sina berättelser. Jag tror hon själv 

diktat en stor del av vad hon berättade för mig.67 

Dessa utdrag anser jag illustrerar både det textila arvet Lisa Johansson fått med sig genom 

tidig invigning i arbetet och den starka personliga kopplingen hon hade till de textila 

teknikerna, särskilt ullen som förekommer i båda exemplen ovan. Utdragen visar även den 

koppling som måste sägas finnas mellan hennes motiv, i dessa fall de tidiga religiösa tavlorna, 

och teknikerna hon använt för att skapa dem. Detta kommer jag att återkomma till i min 

diskussion nedan av de enskilda verken.  

 
64 Tidström, Roland, “Tre generationer ordnar gemensam utställning”, Västerbottens kuriren (2004-07-10) 
65 Johansson, 1968, s. 66 
66 Ibid, s. 67 
67 Ibid, s. 62 
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Dessa utdrag anser jag vidare även illustrerar att Lisa Johansson trots de svåra förhållandena 

under sin uppväxt fått med sig skapande hemifrån, ty även berättande är att skapa. Redan som 

barn tar Lisa Johansson efter denna tradition som även den får anses ärvas från mor och 

mormor. Den första av hennes berättelser i Saltlake och blodvälling illustrerar detta.68 I den 

beskrivs en episod ur hennes barndom där hon i sin olycka börjar sjunga för att ”ge ord åt” sin 

sorg.69 Hennes mormor hör detta och säger med fuktiga ögon och mjuk röst: ”Dektarn” och 

menar diktaren. Lisa Johansson skriver att ”Säkert såg hon spåren efter sig själv i mig och min 

spontana och barnsliga sång. Ty även mormor var på sitt sätt en diktare. Hon var full av 

legender, sånger och profetior.”70 

Sammantaget har jag i detta kapitel försökt sammanfatta Lisa Johanssons biografi och utifrån 

den hennes person, men även ämnat betona en av de aspekter jag uppfattar som viktigast i  

hennes konstnärskap: det nedärvda och, som tycks underförstått i ovanstående utdrag, viljan 

att upphöja de som försummats, de vars konst inte varit viktig nog.  

4.2.  Fjällandskap (1952) 

Fjällandskap från 1952 är, likt alla Lisa Johanssons bilder, en så kallad ullmosaik.71 Den går 

främst i jordnära toner, däribland en grumlig nästan skär beige, brun, grå och svart. Verket har 

däröver inslag av vitt, orange och blått.  

Verket skulle kunna gå att dela in i tre fält. Två övre, texturmässigt liknande fält och ett nedre 

mot de övre avvikande. Det översta av fälten har en någorlunda jämn smutsigt skär eller beige 

färg, ljusare gentemot de två nedre fälten, med svaga inslag av rött, blått och orange. Dessa 

färger uppfattas som tunnare lager intovade i fältets helhet och syns endast som skiftningar 

gentemot den mer jämnt färgade helheten. Detta liksom formerna, texturen och skiftningarna i 

resten av bilden får oss att förstå den som tillverkad i något slags fibrer, närmre bestämt ull. 

Något som tydligt syns på de ställen där den fått behålla sina lockar. 

Fältet nedan detta går tydligare i flera färger och är mörkare. Detta horisontala fält är i sin tur 

diagonalt indelat i fyra linjer, markerade genom skiftning i färg. Fältet längst till vänster är det 

mörkaste och går i nyanser av grå, grå-blått och vitt med inslag av orange och den smutsigt 

skära färgen det övre fältet har. De fyra diagonalt indelade fälten bildar triangulära avslut 

 
68 Ibid. 
69 Johansson, 1968, s. 11 
70 Ibid, s. 11-12 
71 Se bilaga 1. 
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gentemot det övre fältet, eller pikar, utom det längst till vänster vilket har en mer fyrkantig 

form. Fälten blir ljusare desto längre åt höger de är. Fältet allra längst till höger går således i 

vitt och samma nyans som det övre fältet, med två svaga gråblå inslag. De fyra diagonalt 

indelade fältens form får betraktaren att uppfatta dem som berg och den allt ljusare färgskalan 

ger oss perspektiv i bilden. Vi förstår det vänstra fältet som närmast oss och dem till höger 

som berg som befinner sig allt längre från oss, betraktaren. Detta genom efterlikning av 

verkligheten, om än i abstraherad form. Eftersom vi förstår detta fält som en följd av berg 

förstår vi således det ovan fältet som himmelen bakom dem. 

Det nedersta av fälten avviker främst från det mellersta i textur, men även i färg. Det 

avgränsas genom en ojämn linje av, gentemot resten av verket, texturmässigt avvikande 

material. Denna avgränsning är även färgmässigt gentemot det mellersta fältet avvikande då 

det översta fältets färg här återkommer igen, lika tydligt ljus gentemot det gråa mellersta fältet 

som det övre. Utöver denna färg och de återigen förekommande inslagen av orange håller 

detta fält fast vid det grå-blåa och de skiftande nyanserna av grått. En något ljusare nyans av 

det grå-blå bildar längst till höger i bilden ett fält som blir tydligt blått gentemot resten. I detta 

fält finns en mörkare form, en avskuren pyramid i svart. Det blåa fältet har även inslag av vitt. 

Det mörkare partiet och de vita inslagen ger oss förståelsen att detta fält bildar en sjö, eller 

vattensamling. Detta fält avgränsas ovan, nedan och till vänster av den avvikande texturen. 

Denna består i torkade växtfragment.72 Allt från grässtrån med frön och små bladbeklädda 

växter till lavar och mossa. Dessa skiftar i liknande färger som resten av verket och bidrar 

genom sin avvikelse till att framhäva resten av verkets textur. Vi förstår i tavlan dessa lavar, 

lövväxter och gräsbitar som gräs, buskar och liknande växter. Eftersom de gentemot resten av 

verket har tydligare konturer förstår vi dem också som närmre. Således bildar de den närmsta 

förgrunden framför bergen och de partier av mark som är närmast betraktaren. 

Detta verks inkorporering av torkade växter är intressant på två sätt. Först och främst i 

förhållande till den genomgripande teknik som finns genom alla Lisa Johanssons verk. 

Växtfragmenten tycks förekomma ibland, men endast i detta av de tre verk jag undersöker. 

Vad som däremot löper som en röd tråd genom hela hennes konstnärskap är växtfärgningen. 

Sune Jonsson skriver i förordet till Saltlake och blodvälling att ”Den kanske orginellaste 

insatsen som meddelare har Lisa Johansson gjort genom insamlingen och bearbetningen av 

över 400 växtfärgningsrecept från lappmarken. Dessa har hon till en väsentlig del upptecknat 

 
72 Nordiska museet/Digitalt museum, ”Tavla”, 
https://digitaltmuseum.se/011023751131/tavla [Hämtad 2018-05-02] 

https://digitaltmuseum.se/011023751131/tavla
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efter sin mormor”.73 Vidare skriver han även att: ”Detta intresse för växtfärgningsproblemen 

har också resulterat i ett omfattande konstnärskap, den ullmosaik som mer än 

uppteckningsarbetet gjort Lisa Johansson känd både i Sverige och utomlands.”74 Jag menar att 

dessa stycken visar på hur Lisa Johanssons konstnärskap inte bara bygger på, utan även tar sitt 

avstamp i arvet och miljön hon växt upp med. Miljön växterna i verket direkt plockats ur. 

Växternas inkorporation lyfter även en annan aspekt av den textila tekniken: att den är en 

konstform begränsad av sitt medium, eller snarare: en konstform där tekniken avgör motivet. 

Tekniken är ständigt närvarande i motivet eftersom denna avgör motivets uttryck, dess form. 

Kunskapen i teknik är därför del av verkets materialitet.75 Det bildmässiga uttrycket är 

begränsat i vad, i detta fall ullen, kan forma. De torkade växterna accentuerar, som redan 

nämnt, resten av verkets material, dess varande som ull och därigenom också dess 

begränsningar till det två dimensionella. Även om ett visst abstrakt djup i bilden är möjligt, 

exempelvis det som skapas genom atmosfäriskt perspektiv likt i medeltida bilder, så ger 

bilden oss ingen antydan till att vara något annat än ett konstverk utfört i ull och 

växtfragment, inget utom en abstraherad bild av verkligheten. Även om bilden således består i 

en tvådimensionell yta är denna villkorad av en teknik som utmärker sig genom att inbjuda till 

beröring och framhävd genom växtfragmentens tydliga tredimensionalitet, hur de så att säga 

sträcker sig ut.  Sättet den mjuka ytan reflekterar och absorberar ljus innebär att den inte 

ämnar sig väl för reproduktioner. Ett tryck av en textil bild ger i min erfarenhet en känsla av 

bedrägeri då den taktila upplevelse som signaleras genom dess utseende är omöjlig att uppnå 

vid beröring av ett tryck, eller på en dators bildskärm. Den totala upplevelsen av de textila 

fibrerna, och i detta fall växtfragmenten, blir endast möjlig i betraktandet av verket i ett 

fysiskt rum. Endast då kan vi som betraktare förflytta oss och se ljusets spel över ytan.  

Detta innebär att Lisa Johanssons verk är verk som är beroende av sitt betraktande i ett rum, 

ett här och nu. Ytterligare intressant blir detta i förhållande till den gamla teknik Lisa 

Johansson använder sig av. Ullmosaikerna är hennes egen uppfinning, men färgningen av 

materialet är uråldrig. När Lisa Johansson började ägna sig åt denna teknik, innan hon åter 

populariserade den samma, så betraktades hon som udda som ägnade sig åt något så föråldrat 

eftersom växtfärgningen i stort ersatts av syntetiska färger. Att ägna sig åt växtfärgningen var 

 
73 Johansson, 1968, s. 9 
74 Ibid. 
75 Martin, Edna & Sydhoff, Beate, Svensk textilkonst: Swedish textile art, LiberFörlag, Stockholm, 1979, s. 35 
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både betydligt mer tidskrävande och oberäkneligt än att använda sig av de moderna 

färgerna.76  

I förhållande till det ovan genomgångna blir växternas fysiska närvaro i bilderna väldigt 

intressant. Växtfragmentens närvaro i de växtfärgade bilderna knyter motivet närmre bildens 

teknik, genom att göra dem till ett och samma. De inkorporerar fysiskt arvets miljö i motivet. 

Växterna som färgat bilden, växterna i bilden och bildens motiv är alla del av samma natur. 

Alla dessa aspekter gör att verket kan tolkas som anknytande till Lisa Johanssons egen 

historia, samt kronotorparkvinnornas. Leken med traditionen, hur verket i alla aspekter knyter 

an till traditionen, möjliggör även tolkningen av bilden som ett konstnärligt uttryck för det 

textila arbetet, det som förvaltats mellan generationer, det som alltid kopplats till kvinnor.  

Att tekniken betraktats som föråldrad för tankarna till effektiviseringshets, industri och 

motståndet däremot. Att förvalta de gamla teknikerna och vägra det nya kan, i min mening, 

med en blick på textilarbetets historia ses som en konstnärlig strategi för legitimerande och 

upphöjning av en kvinnlig tradition. Att göra konst som knyter an till traditionen på alla dessa 

sätt kan förstås som ett motstånd mot det brytande av band moderniteten innebär, samt det 

osynliggörande av textila teknikers historia som dess invigning i konstvärlden förutsätter.77  

4.3.  Fjällandskap (1954) 

Fjällandskap från 1954 är en ullmosaik av Lisa Johansson med samma titel som den 

ovannämnda tavlan, dock från två år senare.78 Denna ullmosaik går till skillnad från den 

ovannämnda i klarare, mer drömska färger. Bland annat en klarare grön, blått, laxrosa, orange 

och gult.  

Denna tavla kan även den delas in i tre fält. Fälten tar upp ungefär en tredjedel av verkets yta 

var och är horisontellt avgränsade. Likt den redan nämnda ullmosaiken har denna ett övre fält 

i mer sammanhängande färg, men denna gång är fältet mer distinkt i två färger. Överst blått 

och nedåt en rosa-lila, eller lila-orange färg. Både färger varierar något i nyans vilket 

framhäver fibrerna som bygger upp fältet.  

 
76 Kujawska, Monika & Svanberg, Ingvar. “The contributions of early female ethnobiologists” i Pioneers in 
European Ethnobiology [Elektronisk resurs], Svanberg, Ingvar, and Łukasz Łuczaj (red.), Acta Universitatis 
Upsaliensis, 2014, s. 293 
77 Parker & Pollock, 2013, s. 66–71 
78 Se bilaga 2. 
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Nedan detta finns ett fält som har en ojämn form och går i färgerna gult, vitt, rosa, lila, orange 

och blått. I detta fält är färgerna jämnare och mer distinkta. Gränserna mellan de olika 

färgfälten är ojämn, men tydlig. Färgerna är klarare än de ovan då de går i en ljusare färg, 

något jag nämnt angående den föregående tavlan. De olika färgerna i detta fält har också olika 

strukturer, vissa jämnare likt det övergående fältet, andra mer som lockar eller virvlar och 

ytterligare en som mest liknar ett snirkligt streck, ett stycke garn utlagt över ytan. Färgerna 

och formernas utformning, hur de snirklar och tycks ligga nästan staplade på varandra, som 

skiffer, ger oss förståelsen att dessa är moln i solnedgången. Detta ger också förståelsen att 

fältet ovan är himlen, vars övergång från lila till blått bekräftar tanken. 

Nedan detta fält finns det nedersta. Detta fält går i största del i en klart grön nyans, vilken på 

sina ställen tycks smälta samman med det ovan fältet och på andra är tvärt avgränsad där de 

ovan färgerna letar sig ner i ojämna organiska former. I tavlans nedre högra hörn återfinns 

några av färgerna från fältet ovan, gult, lila, rosa och blått. Dessa bildar en diagonal linje 

vilken gör att en triangulär grön form bildas mellan ramen och linjen. I linjen finns några mer 

tydligt avgränsade och texturmässigt täta blå former, texturen liknar den nedre blå delen av 

det ovan fältet, men formerna tycks här mer skarpa och ser nästan ut som två räta vinklar. 

Från linjen letar sig även ett antal streck upp, garnstumpar vilka till skillnad från garnet i det 

ovan fältet inte snirklar sig uppåt utan i en vågig rörelse, eller linje, letar sig upp över de andra 

fälten. Dessa går i en ljust rosa och orange färg. Sättet de letar sig uppåt i vågor och formerna 

de bildar kan närmast liknas vid koraller, detta får oss att förstå att garnstumparna är växter: 

buskar eller liknande. Ned mot det vänstra hörnet finns två former liknande dessa, men 

kortare. En av dem avviker dock genom att innehålla en horisontal del. Dessa kan, om man 

sett flera av Lisa Johanssons verk, kännas igen som hennes signatur: L J. Signaturen tycks 

smälta in i verket och likna växterna till höger om dem. 

Detta verk föreställer likt det tidigare diskuterade Fjällandskap från 1952 återigen ett 

fjällandskap. I denna tavla saknas dock växtfragmenten och även bildens motiv tycks här mer 

drömskt än i det tidigare diskuterade verket. Växtfragmenten är i detta verk ersatta med de 

tidigare nämnda garnstumparna, vilka istället för växtkvistarna här bildar träd och buskar. 

Dessa, sannolikt i ull, knyter liksom resten av materialet an, som tidigare påvisat, till de 

ständigt återkommande banden till tidigare generationer. Motivet, den drömska bilden av 

fjället, är dock intressant ur aspekten av hur även själva motivbilden, likt Lisa Johanssons 

tidiga tydligt religiösa bilder, tycks kunna bindas till berättartraditionen hon fått med sig. I 

Saltlake och blodvälling återberättar hon en profetia om den yttersta dagen vilken hennes 
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mormor förmedlat till henne som barn. När mänskligheten står i förfall och syndar mot sig 

själva och gud då skall det i Norden  

finnas ett land med ett resligt folk. Och folket ska i det längsta förskonas från de 

vedermödor, som gått ut över jorden. För Gud själv har här rett en boning åt den  

enfödde sonen i ett berg, som skimrar av guld. Detta berg skall länge vara dolt av Guds 

allomfattande hand, men i världens yttersta tider, skall det bliva uppenbarat. 

Men även i detta nordanland skall folket vika från Guds utstakade väg, och deras 

syndabörda skall öka. Men trots detta skall Gud förbarma sig över dessa människor för 

deras stora givmildhets skull. 

Då synden bland dem tilltagit, skall Gud visa människorna den bostad, som han inrett åt sin 

enfödde. En tid kommer stor häpnad att råda inför den Kristus-bild de kommer att få se inne 

i berget, men sedan skall gudlösheten tilltaga. De kommer att skria högt, att någon annan 

Gud än kunskapens Gud icke finnes. Det skimrande berget skall då åter visa Kristus-stoden, 

men denna gång skall den komma till synes på bergets topp79 

Denna historia illustrerar enligt mig hur Lisa Johanssons senare och mer kommersiella motiv 

även de kan knytas till de inspirationskällor hon hämtat de tidiga ur, sin barndom. Att just 

denna profetia, eller legend, var något hon satte sin tro till illustreras av en fotnot nedan 

berättelsen: 

1) Den 29 november 1946 påträffades i Kristinebergsgruvan i Västerbotten en 

kvartsitformation. Denna hade naturen själv skulpterat på ett märkligt sätt; den har tydliga 

likheter med Thorvaldsens kända Kristus-bild. Lisa Johansson vill gärna förknippa denna 

kvartsitformation med den legend mormodern här berättar.80 

Denna profetia knyter inte nödvändigtvis an till just motivet i Fjällandskap (1954). Jag ämnar 

här inte nödvändigtvis koppla just dessa två ting samman så mycket som illustrera den 

koppling detta stycke påvisar mellan det religiösa, idémässiga, meningsbärande och naturen, 

det materiella och jordliga. De berättelser Lisa Johansson lyssnar till som barn inbegriper 

således även de miljöer hon rör sig i, precis som de används i sedelärande syfte eller för att ge 

hopp. Att religionen och gud knyts till det världsliga är, dock, även intressant för kopplingen 

mellan material och motiv i verken. Motiven och materialet tycks befinna sig i samma 

koppling till varandra som illustreras i berättelsen mellan det idémässiga och världsliga. Likt 

hur berättartraditionen i hennes liv tycks självklar så tycks även materialet i hennes bilder va 

det. Enligt mig är nämligen ytans textur i denna bild avgörande då de mjuka formerna och det 

mjuka ljuset i motivet finner sin motsvarighet i hur garnet och den ospunna ullen även de 

tycks mjuka.  

 
79 Johansson, 1968, s. 64 
80 Ibid. 
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4.4.  Same med hund 

Same med hund är det sista av mina utvalda verk av Lisa Johansson. Denna tavla är 

tillskillnad från de tidigare diskuterade inte daterad.81 Verket skiljer sig även från de ovan 

nämnda genom att innehålla levande gestalter, en människa och hund. Same med hund går i 

kalla färger till skillnad från de andra två verken, vilka är mycket varmare i sin färgskala. 

Verket går i olika nyanser av färgerna vit, blå, svart och orange-brunt. Det har även inslag av 

rött och gult. I detta verk, likt i Fjällandskap från 1954, är växtfragmenten frånvarande.82  

Same med hund går även den att dela in i tre fält för analysen. Dessa skiljer sig dock något 

från de tidigare horisontalt avgränsade fälten. Same med hund kan istället delas in i en triangel 

i det övre vänstra hörnet. Denna avgränsas av ett mörkt band som går från tavlans övre högra 

hörn till dess mitt. Nedan detta finns ett ljusare fält vilket något liknar en rektangel, men på 

den högra sidan sträcker det sig något uppåt. Centralt placerad i bilden finns en figur som 

sträcker sig genom de tre fälten. 

Det övre fältet, eller övre vänstra fältet är indelat i två former, en mer rektangulär blå yta med 

svaga inslag av orange eller skärt. Denna yta bryts av nertill av en triangulär form vars topp är 

vit. Resten av den triangulära formen skiftar i olika nyanser av blått med vita inslag. Formen, 

tillsammans med den vita toppen och de andra vita inslagen, får oss att förstå detta som ett 

berg vilket, likt i läsningen av den första bilden, också ger oss förståelsen av den blåa ytan 

ovan det, som himmel. Detta förstärks ytterligare av de svaga skiftningarna i skärt som finns i 

ytan, de tycks efterlikna sättet ljuset ibland träffar tunna slöjmoln i gryning eller skymning. 

Den mörka ytan jag tidigare kallat ett band sträcker sig från verkets övre högra hörn till dess 

vänstra sida, nedan den blå och vita triangeln, eller berget. Detta band är i det övre högra 

hörnet mörkt blått, grått och svart, men blir till vänster ljusare och övergår nedan berget till 

orange. De orangea, nästan gula, skiftningarna återfinns, dock, även i de mörka ytorna. Dessa 

präglas av horisontala linjer, eller skiftningar, som brant pekar ned från höger till vänster. Det 

mörka fältet närmst det högra hörnet tycks även vara indelat i två via en sådan skiftning, 

vilken delar av en bakre något utstickande form vilken går i blått där den främre brantare 

formen går i svart och grått. De orange-gula skiftningarna bildar mindre branta horisontala 

linjer, bortsett från en. Detta bidrar till att bilda djup. Sammantaget så förstår vi denna yta, 

eller dess högra del, som ett närmre berg i förgrunden, vars topp vi ej kan se utan endast dess 

 
81 Se bilaga 3. 
82 Se bilaga 2. 
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sida. Den blåa utstickande formen bildar en bortre del av bergssidan, delvis dold bakom den 

mörkare närmre betraktaren. Den orangea delen av fältet till vänster smälter samman med 

berget till vänster och bildar dess bas. De orangea skiftningarna, nästan skära eller gula på 

sina ställen, för tankarna till fjolårsgräs som smällt fram vid bergens fot. 

I det nedre fältet återkommer färgerna i det övre, vitt och skiftningar mellan olika nyanser av 

blått. Det har dock några gråa inslag där det gränsar mot det närmsta berget. Det finns i fältet 

några få inslag av svart. De bildar minimala former som tycks sticka upp ur det vita. Växter 

som sticker fram genom snön. De mörkare blå partierna befinner sig intill den figur som finns 

centrerad i bilden. Bredvid denna till vänster finns ytterligare ett inslag av svart, en mindre 

figur. Den tycks ha två ben och ett huvud åt ena hållet beprytt med en låg triangel och en 

rektangulär utbuktning, öron och nos. Att formen är silhuetten av ett djur är genom dessa 

kännetecken för en betraktare självklart. Att djuret troligen är en hund klargörs både genom 

verkets titel, men utöver detta också genom uteslutningsprocessen. Precis som man semiotiskt 

sett kan mena att vi vet vad ett hus är för att det inte är ett slott eller skjul så kan vi förstå 

gestaltens silhuett som en hund då det varken liknar en katt, ren eller björn form- och 

storleksmässigt.  

Den större gestalten, människan, är skapad främst i svart likt hunden. Denne syns dock som 

mer än en silhuett, ansiktet är rosa med naivistiska anletsdrag, ögon och mun, skapade med 

hjälp av trådstumpar. Händerna syns som två tumvantar i grått. I dessa hålls en orange, eller 

brun, tråd vilken tolkas som en stav. Figurens fötter markeras genom två knutar av 

garnstumpar i rött och gult. De är även prydda med två runda punkter av garn i grått, som två 

små bollar. Klädernas linjer markeras med hjälp av garnstumpar och trådar, främst i rött, men 

även gult och blått. Formen på figuren antyder att denne bär vad som skulle kunna tolkas som 

ett plagg med kjol. De färgade garnstumparna berättar dock för den som känner igen färgerna 

i kombination med plaggets form att detta är en kolt, ett traditionellt samiskt plagg. Figuren är 

troligen en man, om man ser till längden på det nedre stycket och dess form, samt till 

delningen i mitten av plaggets övre del, vilken är markerad med röd tråd, och mössan som 

pryder figurens huvud vilken genom de röda trådarna markeras ha ett brätte likt en keps.83 

Detta är dock inte självklart, då koltens längd, tillbehör och snitt kan variera.84 En läsning där 

 
83 Samer.se ”Sydsamiskt område” 
http://www.samer.se/1225 [Hämtat 2018-05-16] 
84 Samer.se ”Klädedräkten” 
http://www.samer.se/draktskick [Hämtat 2018-05-16] 
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information om samedräkten helt saknades skulle, dock, endast genom klädernas form lätt 

kunna ge gestalten en kvinnlig identifikation. 

Vikten som läggs vid framställningen av figurens kläder, synligt ibland annat variationen i 

trådtjocklek, blir intressant i förhållande till vikten som fästs vid kläder i Saltlake och 

blodvälling. Detta illustreras bland annat i föreställningarna om himmelriket och syns i det 

tidigare citerade: ”att veta, att man en dag skulle få bli stjärna bland himlens alla vackra 

stjärnor, levande väsen klädda i skinande silver som skulle skådas av alla”.85 Samt stycken 

som: 

Det var gott att veta, fick vi fattigungar lära oss, att fast världen är en sorgens och mödans 

ö, som till brädden är fylld av lidanden och allehanda prövningar, så fick man sin belöning i 

livet efter detta, i det eviga hemmet, där man fick en klädnad av silver och en krona av guld. 

Det var alltså ingenting att fästa sig vid hur man gick klädd härnere, eftersom psalmisten 

själv hade sagt, att livet städse var att betrakta som en jämrens dal.86 

Det textila är i dessa beskrivningar starkt betonat, troligen då nya kläder vara sällsynta och de 

gamla plaggen, som illustrerat i den tidigare nämnda episoden med lapptussorna, ibland var så 

dåliga att de förde med sig fysiska men i sin oförmåga att skydda mot elementen. Det 

materiella, och särskilt det textila, måste således även ses som något som innehade en 

särställning i Lisa Johanssons liv, något som också tycks visa sig i detta verk. Figurens 

ansikte reduceras till de mest grundläggande dragen och hunden till en silhuett. I förhållande 

till detta är detaljrikedomen och vikten som tycks läggas vid figurens kläder enorm. Denna 

betoning kan också knytas till verket i sig, eller alla Lisa Johanssons ullmosaiker, genom hur 

bearbetningen av ullen tycks framhäva dess taktila kvaliteter och således också dess varande 

som textilt material.  

 

 

 

 

 

 

 
85 Johansson, 1968, s. 67 
86 Ibid, s. 21 
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5. Sammanfattning 

I denna uppsats har jag ämnat utöka kunskapen kring Lisa Johanssons konstnärskap genom att 

undersöka tre av hennes verk med särskilt fokus på material och med avstamp i den 

biografiska information jag kunnat hämta om henne.  

Jag har i uppsatsen visat på den intressanta position Lisa Johanssons verk intar på gränsen 

mellan hemslöjd och konst genom användandet av material och teknik hon haft en mycket 

stark nedärvd koppling till, samt hur hennes konstnärskap är sprunget ur detta arv. 

Sammantaget med motivens koppling till materialet och tekniken möjliggör detta en tolkning 

av verken som hyllning till handarbetets tradition. 

Jag har även visat på hur materialet och tillvägagångssättet i Lisa Johanssons verk kan förstås 

som starkt bundna till hennes person och biografi, särskilt genom hennes personliga 

kopplingar till textilarbetet. Jag har också påvisat hur verken, med utgångspunkt i teknik och 

material kan ses som uppvisande av motstånd gentemot effektiviserings-, 

industrialiseringshets och utskrivandet av kvinnor ur historien. Detta genom exempelvis 

användandet av så kallat föråldrad färgningsteknik, naturmaterial och textiltradition kvinnor 

främst arbetat med. Det är också så att varken det textila eller växtfragmenten lämpar sig för 

massproduktion eller fotografisk reproduktion på grund av sättet ullen bearbetats med 

tidskrävande färgning och i fallet med Same med hund, minutiöst utlagda trådar. 

Vidare har jag även undersökt de sätt på vilka Lisa Johanssons teknik och materialval har en 

stark koppling till motiven och deras framställning genom exempelvis inkorporationen av 

växtfragment i landskapsbilden Fjällandskap (1952) och fokuset på kläderna i Same med 

hund. 

5.1.  Vidare forskning 

Det finns flera möjligheter till vidare forskning kring Lisa Johanssons konstnärskap. En sådan 

skulle kunna vara att med utgångspunkt i både Lisa Johanssons biografi och marxistisk teori 

undersöka kopplingen mellan hennes förändrade motivbild, från religiösa motiv till landskap, 

och turismen till fjällvärlden för att visa på kommersialismens inverkan på konstnärer. 
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