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Uppsatsens syfte är att ur ett konstvetenskapligt perspektiv undersöka hybridbilder 

som uppvisar drag av både konst och reklam, och de gränsöverskridande rörelser som 

bilderna gör mellan dessa fält. Antagandet att konst och reklam fungerar som två 

kulturella fält stöder sig mot Pierre Bourdieus fältteori. Tre bilder har analyserats för att 

lyfta fram villkor och förutsättningar för hur förflyttningar mellan konstfältet och 

reklamfältet kan ske. Den teoretiska utgångspunkten för dessa analyser har varit 

parametrarna funktion, syfte, upphovsperson och cirkulation utifrån Göran Sonessons 

bok Bildbetydelser: Inledning till Bildsemiotiken som vetenskap. I varje bild har närvaron av 

dessa parametrar undersökts i relation till några generella karaktäristiska egenskaper 

hos konstbilder respektive reklambilder. Resultaten uppvisade en stor variation och ur 

bildanalyserna utkristalliserade sig tre olika sätt för att uppnå en rörlighet mellan fälten: 

bilden bygger ett starkt kulturellt kapital som långsiktigt befäster dess rätt till rörlighet; 

bilden intar en position mittemellan fälten och utnyttjar denna för att kunna förflytta 

sig i båda riktningarna; bilden befäster sig först som tillhörande en bildkategori och 

tillhandahåller sedan själv verktygen för att ifrågasätta denna kategorisering.  

Sökord: konst, reklam, Bourdieu, kulturella fält, kulturellt kapital, visuell kultur, 

hybridbilder, bildsemiotik, Sonesson, gränszoner, gränsöverskridande. 
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INLEDNING 
 

Mellan konstens fält och reklamens fält finns en smal gränszon, ett ingenmansland. Ett 

överskridande av fältens gränser och en förflyttning dem emellan kräver en passage genom 

denna zon, där egenskaper från både konst och reklam är giltiga. Denna passage och dess 

blandning av egenskaper tar sig uttryck i de bilder som vill förflytta sig genom att de 

uppvisar en hybridform mellan konst och reklam. Dessa hybridbilder är materialet för 

denna uppsats, men i fokus är framförallt hur dessa bilder uttrycker de rörelser som sker 

mellan konstens och reklamens fält.  

Mitt intresse för hur bilder kan kommunicera något som ligger utanför den faktiska bilden 

väcktes när jag studerade bildtolkning, då med fokus på konstverk. Sedan dess har jag 

fördjupat mig i även andra typer av bilder och ofta noterat likheten mellan bilder från olika 

kategorier, då i synnerhet mellan reklambilder och konst. Ett tydligt åtskiljande av dessa 

bilder verkar dock vara av stor betydelse, då bilder som räknas som konst faller inom 

ramen för konstvetenskap och bilder som räknas som reklam tar plats inom medie- och 

kommunikationsvetenskap eller marknadsföring. Ett uppenbart problem är att alla bilder 

inte naturligt låter sig sorteras in i den ena eller andra kategorin, och jag vill synliggöra hur 

dessa hybridbilder verkar i relation till konst och reklam.   

När en bild inte längre är enbart konst eller reklam uppstår ett antal möjligheter för hur den 

kan röra sig inom och mellan fält. Det är dessa rörelser som är av intresse i denna uppsats, 

och jag hoppas att utifrån ett urval av hybridbilder kunna lyfta fram några av deras 

möjligheter till gränsöverskridande förflyttning.  

Uppsatsens fokus kommer att ligga på ett urval av parametrar som antas vara verksamma 

och relevanta i bildens rätt att förflytta sig och positionera sig på fälten konst och reklam. 

Dessa har valts utifrån Göran Sonessons bildsemiotik och hans indelningar i 

bildkategorierna organisation, konstruktion, funktion och cirkulation, samt hur dessa 

aspekter är närvarande och verksamma i bildurvalet. Hans teorier har kompletterats med 

hänsyn till bland annat syfte och upphovsperson. Mitt tillträde till fältens rörelsemönster 

blir via de bilder som uppvisar tecken på att vilja passera gränszonen. Genom att i en 

bildanalys utgå ifrån parametrar som spelar mer eller mindre roll på respektive fält kommer 

resultatet att hjälpa mig förstå hur dessa har förändrats i samband med bildernas strävan 

efter ett gränsöverskridande. Utifrån det hoppas jag i slutet av uppsatsen kunna presentera 

en bild av några av de förflyttningssätt som hybridbilderna har möjlighet att använda.   
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de rörelser som sker mellan fälten konst och reklam, 

och på vilka sätt dessa tar sig uttryck i bilder med egenskaper ifrån båda fält. Jag vill förstå 

hur konst och reklam har plockat delar av varandra och inkorporerat det som en 

grundläggande del av sitt eget fält. Det är därmed inte enbart frågan om de influenser eller 

den inspiration som respektive fält har fått, hämtat eller tagit, utan på vilka sätt 

förflyttningarna har skett. Med utgångspunkt i ett antal utvalda parametrar kommer jag att 

analysera tre samtida bilder från 1980-talet och framåt med syfte att lyfta fram på vilka sätt 

och i vilken form dessa parametrar är närvarande, hur de relaterar till konst respektive 

reklam och hur dessa bilders rörelser ser ut. Utifrån detta vill jag skissera en bild av hur 

konst och reklam via en gränszon kan överskrida sina yttre gränser och uppnå rörlighet 

mellan två eller flera fält. Mina primära frågeställningar är: 

I vilken form är parametrarna funktion, syfte, upphovsperson och cirkulation verksamma i 

hybridbilderna? 

Vilka rörelser är synliga i bilderna utifrån de givna parametrarna? 

På vilka sätt uppnår bilderna rörlighet över gränszonen mellan konstfältet och reklamfältet?  

 

Teori och metod 
 

Den teoretiska utgångspunkten tar ett första avstamp i Göran Sonessons bok Bildbetydelser: 

Inledning till bildsemiotiken som vetenskap (1992)1 och i några av hans redogörelser för ett antal 

grundläggande begrepp och användningsområden gällande semiotiken som verktyg för 

bildtolkning. Sonessons teoretiska ingång till bilder har sina begränsningar med hänsyn till 

uppsatsens syfte, och vissa delar har varit mer fruktbara än andra. Den har därför 

kompletterats med ett urval av andra perspektiv på bildanalys för att på ett rimligt sätt 

kunna behandla delar som annars inte hade fått ta plats. Då det framförallt är de 

bildkategoriseringar som av Sonesson benämns funktion och cirkulation som är mest 

relevanta för uppsatsen, är det även deras begränsningar som i störst utsträckning har varit 

nödvändiga att komplettera.  

Konstteoretiken och filosofen Arthur Danto introducerade i en artikel från 1964 en 

institutionell konstteori som betonar vikten av en konstteori för att någonting ska bli 

konst.2 Han menar också att konst blir konst inte genom sin visuella framställning, utan 

genom att den processas genom ”rätt” miljö – konstvärlden – och därigenom blir en del av 

                                                           
1
 Göran Sonesson, Bildbetydelser: Inledning till Bildsemiotiken som vetenskap, Studentlitteratur AB, Lund 
1992. 

2
 Arthur Danto, Konstvärlden, Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos nr 1, red. Ingamaj Beck 
m.fl., Raster Förlag 1996, s. 108-109.  
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den.3 Båda dessa teoreriska perspektiv är nära kopplade till både funktion i form av 

upphovspersonens medvetna konstskapande och cirkulation i form av dess påverkan på en 

konstteoretisk närvaro i betraktandet. I ett bredare perspektiv är det intressant att studera 

hur detta påverkar och verkar i bilder som inte är renodlad konst. 

 

Konstruktion och organisation 

 

Sonesson delar in bilden i huvudsakligen fyra olika kategorier: konstruktion, organisation, 

funktion och cirkulation varav de två senare är av störst intresse för mig.4 Han behandlar 

konstruktionsaspekten utifrån vilket medium som används i bilden, men kanske främst 

vilken typ av tecken detta medium kan anses vara.  Han utvecklar detta till att diskutera de 

egenskaper och betydelser som den föreliggande teckentypen kan tillskrivas, alltså om 

mediet som sådant är att räknas som exempelvis symboliskt eller ikoniskt.5 Denna 

diskussion är genomgående av mer filosofisk och teoretisk art, och då syftet är att 

åskådliggöra hybridbildernas rörelser och inte verkets teckenart, är bildernas 

konstruktionsart på denna nivå av sekundär betydelse. 

De plastiska organisationsformerna i bilder förstås hos Sonesson som de rent formala 

egenskaper som bildens faktiska yta har, alltså en relativt hårddragen deskriptiv aspekt av 

bilden. Denna aspekt är en viktig grund för att begreppsliggöra bildens yta och formernas 

rumsliga relationer, men är i Sonessons renodlade form alltför schematisk och säger i sig 

själv inte så mycket om bilden. Beskrivningar som ”olikformade, olika tjocka, mindre 

regelbundet ordnade ränder, vars dominerande variant stiger brant från vänster nerifrån till 

höger upptill” är för bildanalyserna i denna uppsats ett alltför tekniskt sätt att beskriva en 

bilds formala yta.6 Jag kommer därför istället att inleda med en beskrivning av verket som 

övergår i en grundläggande innehållsanalys. Denna kommer sedan att vidareutvecklas och 

fördjupas utifrån Sonessons kategoriseringar funktion och cirkulation.  

 

Funktion 

 

Definitionen på Sonessons användning av funktionsarter hos bilder är de ”effekter som de 

socialt väntas ha”, alltså vilken funktion de har i samhället. Funktionsarten ses som en 

grundprincip som på något sätt organiserar bildens betydelse, och hela dess uttryck står i 

relation till den funktionsart som bilden tillhör. Han väljer som exempel reklambildens 

funktion som i grunden säljande, och hur reklambilden komponeras på ett sätt som främjar 

                                                           
3
 Danto, 1996, s. 104-105. 

4
 Sonesson 1992, s. 265-266. 

5
 Sonesson 1992, s. 267-273. 

6
 Sonesson 1992, s. 164-167. 



6 
 

denna funktion. I anslutning till detta nämns överförandet av positiva värden till produkten 

från objekt som i sig själva redan innehar dessa värden, ett slags positiv smittoeffekt.7 

Denna effekt är relevant för de förflyttningar som hybridbilderna gör, då denna eller en 

liknande mekanism torde vara högst verksam i blandandet av konst och reklam.   

I Sonessons definition av funktion innefattas dock vare sig bildens syfte eller dess upphovs-

person, något som jag anser vara aspekter värda att analysera i sammanhanget. Det rör sig 

då inte enbart om bildens väntade effekter utifrån en på förhand given grundprincip, utan 

även om bildens ursprung – en faktor som är väsentlig åtminstone på ett av de fält som 

behandlas.  

 

Cirkulation 

 

En bilds cirkulationsart handlar om de kanaler som används för att förmedla bilden från 

sändare till mottagare, alltså på vilket sätt de distribueras och syns i samhället. Bilder som 

tillhör samma cirkulationsart följer också vissa kanaler, och är därmed olika de bilder som 

använder andra kanaler. Ett vykort skiljer sig ifrån en affisch som skiljer sig ifrån ett 

konstverk, menar Sonesson och hänvisar bland annat till variationerna i tid och rum för 

sändande och mottagande av bilderna. Vykortet tas emot av ett specifikt hushåll vid en 

given tidpunkt, medan affischen syns i det offentliga rummet av en mängd olika typer av 

människor på olika platser och vid helt olika tidpunkter. Konstverket cirkulerar på museer 

eller gallerier och blir därmed något som mottagaren aktivt söker upp. Då både konst och 

reklam enligt Sonesson skulle tillhöra två olika och tydligt åtskilda cirkulationsarter blir 

denna aspekt särskilt intressant i de bilder som bryter mot och blandar dessa 

kategoriseringar.8  

Kopplat till cirkulation är också begreppet kontext. Inte heller detta behandlas vidare av 

Sonesson, framförallt till följd av semiotikens uteslutande fokus på tecken inom bilden och 

inte faktorerna utanför den. Denna aspekt räknas inte som en egen parameter utan kommer 

endast att vara en del i att vidga parametern cirkulation och ge en något bredare bild av 

fältets egenskaper. Med kontext avses det sammanhang som betraktaren möter bilden i, 

vilket är ett direkt resultat av de cirkulationskanaler som bilden nyttjar. Jag menar att det 

inte bara är kanalen i sig som är relevant för bildens egenskaper, utan även vad denna kanal 

gör för betraktarens läsning av och uppfattning om bilden. Att se något på ett galleri 

påverkar sannolikt läsningen av bilden annorlunda än vore det på en reklampelare.  

 

 

                                                           
7
 Sonesson 1992, s. 281-283. 

8
 Sonesson 1992, s. 283-284. 
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Bourdieus fältteori 

 

En annan central teoribildning för uppsatsens syfte är studiet av sociala fält och antagandet 

att sådana kan identifieras och urskiljas gällande olika sociokulturella områden. Detta kräver 

ett ramverk för vad som allt är att räkna som ett fält, och de faktorer som är nödvändiga 

för att ett socialt fält ska uppstå. Det blir därför relevant att i viss utsträckning inkorporera 

Pierre Bourdieus fältteori i uppsatsens teoretiska perspektiv.  

En av grunderna i fältteorin är att se sociala och kulturella fält i termer av ekonomier, där 

valutan är det han kallar symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet grundas på 

trosföreställningar som tillskriver vissa tillgångar värde, ett värde som fungerar inom en viss 

symbolisk ekonomi och som alla deltagare är överens om. Trosföreställningarna om detta 

värde döljer fältets ekonomiska dimension med regler, handel och utbyten genom att få 

dem att framstå som giltiga i sin egen rätt. Detta förnekande eller, med Bourdieus begrepp, 

misskännande av den symboliska kapitalismen på fältet kan vara både medveten och 

omedveten, men är själva förutsättningen för att den symboliska ekonomin ska fungera.9 

När människor strider om ett gemensamt kapital, både symboliskt och materiellt, uppstår 

det som benämns som ett socialt fält. Varje fält utgörs av aktörer eller objekt med olika 

positioner, gemensamma värden som alla är överens om står på spel, och för ett inträde 

krävs investeringar och fortsatta insatser med syfte att skydda dessa värden.10 

Genom analyserna av bildmaterialet kommer jag att undersöka hur konsten och reklamen 

verkar samtidigt i samma bild, och på vilka sätt som bilderna skapar möjligheter att röra sig 

mellan dessa olika fält. Med avstamp i de givna parametrarna blir det möjligt att kunna ge 

en bild av vilket fält som påverkar vilka delar, i vilken utsträckning och på vilka nivåer. En 

tillämpning av Bourdieus fältteori blir ett sätt att se hur de båda fältens villkor och 

spelregler påverkar och dominerar bilder som innehåller drag av både konst och reklam. 

Detta lyfter i sin tur centrala faktorer i bilderna som är delaktiga i deras möjliga 

gränsöverskridanden.  

De slutliga analyserna kommer att undersöka bildernas egenskaper och förutsättningar för 

en rörlighet mellan fälten, hur aktiv denna rörlighet tillåts att vara och på vilka sätt 

förflyttningarna kan ske. Detta ställs i relation till värdet av gränsöverskridande, vilket kan 

ses som ett symboliskt kapital på både konstens och reklamens fält.  

 

 

                                                           
9
 Donald Broady, ”Kulturens fält. Om Pierre Bourdieus sociologi”, Masskommunikation och kultur, i 

NORIDCOM-nytt/Sverige, nr 1-2, 1988. Tillgänglig på http://www.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf 
[2012-09-12], s. 2-3. 
10

 Broady 1988, s. 5-6.  
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Material, urval och avgränsningar 
 

Fenomenet som är i fokus för undersökningen är de rörelser som sker över gränsen mellan 

framförallt fälten konst och reklam. För att göra detta något abstrakta fenomen möjligt att 

undersöka krävs empiriska objekt som står i nära relation till fenomenet. Det primära 

materialet i uppsatsen är därför tre bilder som på ett eller flera sätt härbärgerar egenskaper 

från både konst och reklam. De intar därmed en position i utkanten av eller i gränszonen 

mellan dessa båda fält, en position där bildernas möjligheter till förflyttning rimligtvis har 

andra förutsättningar än bilder som befinner sig centralt på fältet. Förvisso kan man ur ett 

perspektiv åberopa en koppling mellan konst och reklam ända sedan grekiska städer 

uppförde statyer av sina framstående idrottsmän eller när renässansens mecenater beställde 

porträtt av sig själva på Jesu högra sida. Mycket av det vi idag kallar konst kunde en gång 

räknas som en form av reklam, men det fenomen jag syftar till att undersöka har inte 

samma typ av relation mellan konst och reklam. De bilder som är av intresse för uppsatsen 

visar på en strävan efter gränsöverskridande och ompositionering som inte kan tillskrivas 

tidigare konstbilder med reklamegenskaper. Till följd av detta har urvalet exkluderat äldre 

bildmaterial, och istället har jag avgränsat mig till samtida bilder från 1980-talet fram till 

nutid, med ett nedslag per decennium åren 1986, 1992 och 2007. Ett relativt jämnt 

tidsintervall har vägts mot hänsyn till bildernas övergripande uttryck som hybridformer 

mellan konst och reklam och deras närvaro i olika typer av cirkulationskanaler. Urvalet är 

gjort med en traditionellt västerländsk konst och estetik som grund, och denna uppsats 

kommer därför inte att behandla frågor utifrån exempelvis postkoloniala perspektiv.  

Den första bilden är Absolut Warhol från 1986, enligt utsago gjord på eget initiativ av Andy 

Warhol. Bilden föreställer ett utsnitt av Absolut Vodkas karaktäristiska flaska och blev 

starten för Absolut Vodkas mångåriga konstprojekt som resulterade i den omfattande 

konstsamlingen The Absolut Art Collection. Utöver detta användes den också som 

reklambild för produkten.11 Dessa blandade miljöer och bildens tydliga legitimitet som både 

konst och reklam gör den till ett objekt som befinner sig mellan kategorierna. Den andra 

bilden är ett fotografi av Oliviero Toscani från 1992 föreställande en man döende i aids 

omgiven av sin familj. Bilden döptes till La Pietà och användes som reklambild för det 

italienska klädmärket Benetton, vilket orsakade massiva debatter gällande bland annat 

utnyttjande av utsatta människor och sociala frågor med syfte att sälja kläder.12 Att avbilda 

obehagliga, olustiga eller utsatta situationer som genomsyras av en kritisk samhälls-

kommentar skapar en tydlig beröringspunkt med konst. Bildens faktiska användnings-

område gör den sedan till något som existerar i gränslandet mellan konst och reklam. Den 

tredje och sista bilden är ett modefotografi för italienska Vouge ur serien FACE/project från 

                                                           
11

 Richard W. Lewis, Absolut Book. The Absolut Vodka advertising story, Journey Editions, Boston, Mass. 
1996, s. 65-67.  

12
 Ben Cosgrove, “LIFE Behind the Picture: The Photo That Changed the Face of AIDS”, hämtad från: 
http://life.time.com/history/behind-the-picture-the-photo-that-changed-the-face-of-aids/#1 [2012-
11-05]. 
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2007, ett samarbete mellan modefotografen Michelangelo Di Battista och konstnären Tina 

Berning. Modefotografiet använder gärna ett visuellt uttryck som påminner om konst, och 

redan i upphovspersonerna noteras en blandning av konst och reklam. Sedan publiceringen 

i Vouge 2007 har bilden också visats i konstsammanhang, bland annat på Galleri Camera 

Work i Berlin13 och som en del av utställningen Fashion! på Fotografiska i Stockholm.14 

Bildens mix av konst och reklam både vad gäller upphov, cirkulation och estetiskt uttryck 

gör den till ett bra exempel på en hybridbild.  

 

Forskningsöversikt 
 

En grundläggande källa har varit Joan Gibbons bok Art and Advertising från 200715, som på 

ett utförligt sätt behandlar konstens och reklamens nära och komplexa relation till 

varandra.  Relationen mellan konst och reklam har i synnerhet under de senare decennierna 

utforskats på många sätt i samband med att dessa kategorier har upplevts som åtskilda, men 

nu på många sätt står närmare varandra än tidigare. Dels har den synbara och estetiska 

likheten ökat, men rörligheten mellan fälten har också ökat och konstnärer har varvat egna 

konstprojekt med beställd reklam. Jag håller dock med Gibbons när hon hävdar att dessa 

två fält trots sina kontinuerliga utbyten fortfarande i stort fixeras som skilda kategorier då 

detta tjänar bådas syfte.16 Båda sidor drar nytta av varandras olika värden och kanaler, men 

för att detta ska vara fruktbart krävs att dessa inte uteslutande är desamma. Utan en 

åtskillnad förloras poängen med ett utbyte, eftersom alla värden då redan skulle finnas 

inneboende på det egna fältet. Dock upplever jag att Gibbons bild av gränslandet snarare är 

en överlappning mellan konst och reklam än något som existerar emellan dem. Detta får 

också till följd att båda sidors egna villkor är samtidigt närvarande, och gränszonen 

karaktäriseras därmed av att bilderna samtidigt befinner sig på två fält. 

 Jag skiljer mig därför något ifrån Gibbons genom mitt antagande om en gränszon mellan 

fälten. En sådan skulle innebära att hybridbildermas förflyttningar kan ses som 

gränsöverskridande, och inte enbart som en förflyttning till det egna fältets yttre regioner. 

Gränszonen fungerar som ett ingenmansland eller ett vakuum vilket kan utnyttjas som en 

passage för hybridbilder med olika typer av gränsöverskridande uttryck. 

Gibbons behandlar en ganska stor mängd bilder, men de fungerar ofta som exempel på 

större resonemang mer än den enskilda utgångspunkten för det och hon går inte djupare in 

                                                           
13

 Fashion, 20 september – 15 november 2008, Camera Work, Berlin.  
Se http://www.camerawork.de/lang-en/exhibitions/past/2008/89.html [2012-11-18]. 

14
 Fashion! – modefotografi genom tiderna, 24 september – 9 januari 2011, Fotografiska, Stockholm.  
Se http://fotografiska.eu/Museet/Tidigare-utstaellningar/Fashion!-modefotografi-genom-tiderna 
[2012-11-18].  

15
 Joan Gibbons, Art and Advertising, I.B. Tauris & Co, London 2005.  

16
 Gibbons 2005, s. 158. 
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på alla. I materialet återfinns både Absolut Vodkas Absolut Warhol 17  och Benettons La 

Pietà.18 De bildanalyser hon gör har en tydlig kulturhistorisk koppling där hon diskuterar 

övergripande strömningar i samhället och hur olika bildtraditioner, då framförallt konst och 

reklam, har influerat varandra. Mitt fokus ligger istället enbart på bilden som sådan, och 

min ingång skiljer sig därmed ifrån Gibbons.  

Gällande den forskning om konst och reklam som har gjorts i Sverige kan man överlag 

notera att mycket kommer ifrån andra håll än konstvetenskapen. Detta har också resulterat 

i att syftets fokus har legat på andra aspekter än konsten som sådan. Masteruppsatsen The 

Role of Art in Advertising19 är ett arbete ifrån Handelshögskolan i Stockholm vars intresse 

ligger på konstens positiva effekter på marknadsföring i praktiken, och långt ifrån de 

komplexa förutsättningar som överhuvudtaget möjliggör detta. Kommunikationism – vad kan 

konst tillföra reklam och vilka värden skapas, hur kan ett bra samarbete mellan konstnär och företag se 

ut?20 är ett examensarbete på magisternivå, men redan titeln avslöjar att det framförallt är 

vad konsten kan bidra med till reklamen som är intressant i sammanhanget. Både Absolut 

Vodka och Benetton är huvudmaterial i denna uppsats, men i fokus är företagen som 

helhet och deras kommunikationsinsatser snarare än ett specifikt bildmaterials relation 

konst och reklam. Ett sannolikt skäl till detta är att uppsatsens ursprung är företags-

ekonomiskt. Också vid en översiktlig blick på kandidatnivå21 lyser den konstvetenskapliga 

forskningen med sin frånvaro, medan bidragen ifrån håll som medie- och kommunikations-

vetenskap framförallt berör vad konsten tillför reklamen.  

Med en konstvetenskaplig ingång ligger mitt intresse på bildmaterialet i sig självt, och vad 

man i detta kan utläsa om konstens och reklamens samtida närvaro. Detta skapar i 

förlängningen möjligheter att förstå några av de grunder som fältens interaktion vilar på 

och hur dessa skapar ett ramverk för en ny arena dem emellan.  

Hybriditet har under senare delen av 1900-talet och 2000-talet blivit alltmer förekommande 

inom konsten, och det har då använts för att studera och beskriva olika perspektiv på 

framförallt samtida konst. Begreppet ställs ofta i nära relation till globalisering, exempelvis 

diskuterar Nikos Papastergiadis i artikeln ”Hybridity and Ambivalence: Places and Flows in 

Contemporary Art and Culture” frågor om samtida kulturell hybriditet utifrån 

globaliseringens ökade rörlighet.22 Amanda Lagerkvist skriver i sin rapport Från 

kulturimperialism till hybriditet. En översikt över teorier och litteratur om kulturspridning om den 

amerikanska kulturimperialismen, och även hon relaterar detta till globalisering och i 

                                                           
17

 Gibbons 2005, s. 138-143. 
18

 Gibbons 2005, s. 77-83. 
19

 Henrik Callerstrand, The Role of Art in Advertising, Handelshögskolan, Stockholm 2010. 
20

 Daniel Andersson, Henric Byström, Kommunikationism – vad kan konst tillföra reklam och vilka värden 
skapas, hur kan ett bra samarbete mellan konstnär och företag se ut?, Företagsekonomiska 
institutionen, Stockholms universitet, Stockholm 2002.  

21
 DiVA: http://www.diva-portal.org/ , sökord ”konst reklam” och ”art advertising” [2012-11-22]. 

22
 Nikos Papastergiadis, “Hybridity and Ambivalence: Places and Flows in Contemporary Art and 
Culture”, Theory Culture Society, Volym 22, nr 4, 2005.  
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förlängningen till postkoloniala teorier.23 Denna fokusering på hybriditet som en 

övergripande konsttrend eller ett symptomatiskt konstnärligt uttryck kommer inte att vara 

centralt för denna uppsats, utan jag har istället valt att studera en specifik form av visuell 

hybriditet mellan konst å ena sidan och reklam å andra sidan. Uppsatsens utgångspunkt 

ligger på hybridbilden som ett resultat av just de två ursprung som den skapas av och de 

förutsättningar som dessa har.  

 

Disposition 
 

Den inledande delen redogör för uppsatsens syfte och frågeställningar, ger ett teoretiskt 

och metodologiskt ramverk samt en översiktlig forskningshistorik. Det andra avsnittet 

postulerar ett antal antaganden och utgångspunkter om förutsättningarna för de rörelser 

och bilder som ska undersökas, samt de två angränsande fälten konst och reklam som i 

grunden är upphovet till bildernas förflyttningar. Efter detta följer tre huvudkapitel 

sorterade utifrån bildernas kronologiska ordning där varje bild analyseras enskilt. Kapitlen 

är strukturerade tematiskt med utgångspunkt i de för uppsatsen centrala parametrarna 

funktion, syfte, upphovsperson och cirkulation. I det avslutande kapitlet presenteras 

slutsatser om hur bilderna uppvisar rörelser mellan konstfältet och reklamfältet utifrån 

deras relation till och uppvisade av ovanstående parametrar. Slutligen förs en kritisk 

diskussion om resultatens betydelse, relevans och begränsningar, innan en kort avslutande 

sammanfattning innefattande uppsatsens syfte, tillvägagångssätt och viktigaste resultat.   

                                                           
23

 Amanda Lagerkvist, ”Från kulturimperialism till hybriditet. En översikt över teorier och litteratur om 
kulturspridning”, Arbetsliv i omvandling, Nr 3, 2001.   
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Diagram 3 

NÅGRA FÖRSTA ANTAGANDEN 
 

Hybridbilden 
 

Nationalencyklopedin beskriver ordet hybrid ur ett rent naturvetenskapligt perspektiv som 

”avkomma från individer med olika arvsanlag, vanligen olika arter”.24 Grundtanken är att 

en hybrid är resultatet av en blandning av två olika former, vilket också på olika sätt är 

applicerbart på konst. I denna uppsats är hybridbilden resultatet av en medveten eller 

omedveten blandning av konst och reklam. En av hybridbildens centrala egenskaper är 

dess positionering både på de fält som den tangerar, samt i den diffusa gränszonen 

mittemellan. För att kunna förstå hur bildens rörelser kan ske mellan de olika fälten behövs 

en första översiktlig bild för hur fälten relaterar till varandra och till den gräns som skiljer 

dem åt.  

Gränsen mellan konst och reklam har aldrig varit 

knivskarp och kring gränsen finns ett område där 

bilderna befinner sig på ett betydande avstånd ifrån det 

egna fältets kärna. Gränszonen kan ses som ett uttryck 

för att fälten har överlappat varandra, vilket skulle 

resultera i att de framförallt har tagit plats på varandras 

arenor (se diagram 1). Gränserna utgörs då av platsen 

där en bild träder in från sitt eget fält på det andra ”äkta” 

fältet. Det innebär dock att en bild kan träda in i 

gränslandet utan att egentligen lämna sitt eget fält, och 

samtidigt inta en position någonstans inom det andra 

fältets ramar. Det handlar då inte om ett faktiskt 

gränsöverskridande, utan snarare en förflyttning till 

utkanten av det egna fältet (se diagram 2).  

Jag har istället valt att utgå ifrån ett perspektiv där 

gränsen mellan konst och reklam utgör en egen 

zon mellan fälten (se diagram 3), om än rörlig och 

diffus. Ett sådant antagande innebär att 

hybridbildernas förflyttning verkligen blir ett 

gränsöverskridande, då det inte verkar rimligt att 

hybridformer skulle ha uppstått endast med en önskan att förflytta sig inom det egna fältet. 

Syftet med hybridbildernas uttryck torde istället vara att via gränszonen uppnå en rörlighet 

som tillåter dem att inta positioner på vilket som av de mer renodlade fälten konst och 

reklam. 

                                                           
24

 Nationalencyklopedin (uppslagsord: hybrid), http://www.ne.se/hybrid [2013-01-05]. 

Diagram 1 

Diagram 2 
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Det handlar dock inte enbart om att inta en position på det andra fältet; konst som vill bli 

erkänd som reklam, eller reklam som vill bli erkänd som konst. Bildmaterialet i denna 

uppsats utgörs av bilder som på olika sätt uppvisar aktiva rörelser mellan fälten och 

gränszonen, och vars egenskaper inte bara tillåter en enda förflyttning i en given riktning 

utan även i olika utsträckning ger bilderna fri rörlighet.   

 

Konstfältet 

 

För att kunna undersöka hybridbildernas relation till konstens och reklamens fält är det 

nödvändigt att även stipulera ett antal generella antaganden om dessa. Då konstfältet, 

liksom alla andra fält, har mycket diffusa gränser och en oerhörd mångfald försöker 

följande antaganden inte på något sätt att definiera fältet. En fullständig definition är som 

bekant omöjlig att ge, och ett flertal viktiga aspekter har naturligtvis fått utelämnas i 

tecknandet av ramverket. Målet med följande redogörelser är endast att skapa en generell 

bild av några av de egenskaper som kan sägas spela en viktig roll inom konstens fält, med 

syfte att göra det enklare och tydligare att relatera fälten till varandra. Utgångspunkten för 

urvalet av de belysta egenskaperna är samma parametrar som sedan kommer att studeras i 

bildmaterialet.  

 

Funktion 

 

Konstens funktion skulle med Sonessons definition handla om hur konsten verkar i den 

sociala sfären, och de effekter som den har eller förväntas ha i samhället. Med hänvisning 

till den tyska semiotikern Walter Koch presenterar Sonesson betoningen av tre egenskaper 

eller fokus som enskilt eller tillsammans konstituerar ett socialt ramverk för konst. Estetiskt 

fokus vilar på mönster och upprepning, stilistiskt eller metalingvistiskt fokus är den utforskande, 

skapande delen och utgörs av avvikelse eller normbrott, och informationellt eller metafysiskt 

fokus förverkligar kategorier och värden som är nästintill allmänmänskligt väsentliga 

(exempelvis kropp och själ, rätt och fel).25  

Utifrån denna modell skulle man kunna hävda att konsten har gått från att vara primärt 

mimetisk med ett estetiskt fokus, till att istället ha ett metalingvistiskt fokus och handla om 

att tänja gränser och ifrågasätta, att kritisera, provocera och experimentera. Den teoretiska 

delen är minst lika viktig som det fysiska utförandet. Detta gör också att konstnärens syfte 

och egna intentioner får en stor roll, då detta är nödvändigt att känna till för att förstå hela 

verket och kunna göra en rimlig uttolkning. Samtidigt är öppenheten för alternativa 

tolkningar också en viktig del av konsten. Den ger betraktaren utrymme och tillåter, eller till 

                                                           
25

 Sonesson 1992, s. 288-289. 
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och med uppmuntrar, läsningar som inte var avsedda från början och gör verket till något 

som är frikopplat från konstnären själv. Konsten balanserar mellan syftets betydelse för 

verket och tolkningsfriheten hos betraktaren.  

I samband med att konstnärens syfte är av vikt blir det också relevant att avgöra vem som 

har mandat att åberopa ett konstnärligt syfte. När den teoretiska delen av konsten är minst 

lika viktig som det fysiska utförandet räcker det inte med att se till den visuellt estetiska 

kvaliteten. Det måste också finnas en försäkran om att det verkligen föreligger ett 

konstnärligt teoretiskt perspektiv bakom den fysiska gestaltningen. Vem som helst kan inte 

göra vad som helst och sedan kalla det konst, utan rätten till detta regleras av konstfältet 

självt i form av saker som konstnärlig utbildning och påvisbara estetiska kvaliteter (vars 

definition, liksom mycket annat, förblir diffus). Upphovspersonen och dennes curriculum 

vitae spelar med andra ord stor roll för att någonting ska accepteras och diskuteras som 

konst.  

Ekonomisk vinst är inte något som bör uppfattas som ett syfte eller självändamål för 

konsten, utan istället är det konstens autenticitet och oberoende som är i fokus. Sonesson 

hänvisar bland annat till Pragskolan och menar att konsten existerar i egenskap av sig själv 

och dess estetiska och kulturella kvaliteter. Den är riktad inåt och erbjuder möjligheten till 

en avautomatisering av den vardagliga varseblivningen.26 Huruvida detta ger ekonomiska 

fördelar är till synes sekundärt, för att inte säga oväsentligt. Syftet bör inte framstå som att 

få konsten såld eller att marknadsföra konstnären, utan istället att konkretisera och belysa 

samtidsfenomen, att kommentera och kritisera samhällsproblem eller att uttrycka en känsla 

eller upplevelse.  

 

Cirkulation  

 

Sonesson menar att konst är en bildkategori som karaktäriseras av vissa typer av 

cirkulationskanaler. Konst är det som av konstfältet och dess aktörer anses vara konst, och 

utifrån detta är även Arthur Dantos begrepp konstvärlden intressant. Ordet myntades i en 

artikel från 1964 där han samtidigt presenterade en institutionell konstteori. I denna menar 

han att närvaron av en konstteori spelar en betydande roll för konstens varande som 

konst.27  Med Sonessons perspektiv avgörs ramarna för konst som bildkategori till stor del 

av de cirkulationskanaler som är godkända av fältet. Det som tillåts röra sig via kanaler som 

gallerier, museer, konstböcker och utställningskataloger blir konst.28 Konsten cirkulerar på 

ett sätt och genom kanaler som kräver att betraktaren själv söker upp den, något som enligt 

Sonesson skiljer konstens cirkulation ifrån reklamens.29 Denna distinktion utelämnar konst 
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 Sonesson 1992, s. 286.  
27

 Danto 1996, s. 89. 
28

 Sonesson 1992, s. 284.  
29

 Sonesson 1992, s. 283.  
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som exempelvis street art och happenings, som båda kan möta betraktaren utan att denne 

söker upp konsten aktivt. Dessa cirkulationsbrott skulle vara intressanta att studera, men 

med hänsyn till uppsatsens syfte och omfång lämnas detta därhän. Generellt kan Sonessons 

redogörelse för konstens cirkulation ändå sägas gälla, då mycket av det som räknas som 

etablerad konst rör sig inom någon av konstfältets godkända kanaler.  

 

Reklamfältet 
 

Inte heller denna redogörelse av reklamfältets egenskaper och värden är tänkt att vara en 

definition, utan är till för att lyfta fram några fasta punkter som underlättar jämförelser 

mellan fälten. För överblickbarhetens skull görs ett flertal generaliseringar om reklamens 

funktion och cirkulation.  

 

Funktion 

 

Reklamens funktion är i grund och botten säljande, och dess budskap därmed på något sätt 

till för att övertyga eller övertala betraktaren. Sonesson tar just reklambilden som ett 

exempel på en bild tillhörande en specifik funktionsart, och han menar att grundprincipen 

är uppmaningen att konsumera. Reklam kan förvisso röra sig om en uppmaning till 

konsumtion av saker som inte kostar någonting, men trots det är den ekonomiska aspekten 

ständigt närvarande. Utöver konsumtionsgrunden kan reklam också ha vidare syften, som 

att bygga en image eller skapa ett klimat som är gynnsamt för företaget.30 Bildens fokus 

ligger framförallt i att ett budskap ska föras fram till de tänkta mottagarna, och det är då 

inte önskvärt att det föreligger en alltför stor bredd av möjliga tolkningar. Konstens viktiga 

tolkningsfrihet är vad gäller reklambilder mycket mer inskränkt.  

Syftet är i grunden det som karaktäriserar reklambilden mest, och detta syfte är i princip 

alltid kopplat till någon annan än den faktiska upphovspersonen. Det är inte reklam-

skaparens eget syfte som framhävs, utan bilden ska istället kommunicera någonting till 

förmån för en tredje part. Denna tredje part i reklamens tillkomst påverkar också synen på 

reklamens autonomi som mer eller mindre icke-existerande. Eftersom upphovspersonen 

får en viss summa pengar med det uttalade syftet att på något sätt framställa beställaren på 

ett positivt sätt, så anses ramarna för det fria skapandet redan vara snävare än för konsten. 

Upphovspersonen är därför sekundär i bildens uttryck och kommunikation med 

betraktaren, och dennes roll är ganska marginell vad gäller att tillföra verket status som 

reklam. Istället är det slutresultatet som är viktigt – vilket mottagande reklamen får bland 
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publiken och vilken säljeffekt som noterades, men också utifrån vagare begrepp som 

kreativitet och estetik.   

För att uppfylla syftet menar Sonesson att en reklambild verkar utifrån tre villkor: att tydligt 

uppvisa produkten, maximera skillnaderna från liknande produkter och överföra positiva värden till 

produkten från andra föremål som redan i sig själv besitter dessa värden.31 De bilder som 

kommer att studeras i denna uppsats uppvisar en tveksamhet inför att uppfylla alla dessa 

villkor, samtidigt som de på andra sätt skulle räknas som reklam. Detta får till följd att 

syftet som villkoren tjänar på något sätt påverkas. Om detta syfte, som räknas som en 

grundprincip för reklamens funktion, förändras så bör rimligtvis även reklambilden som 

sådan få en förändrad funktion.  

 

Cirkulation 

 

Reklamens cirkulationskanaler karaktäriseras enligt Sonesson av att de oombedda 

exponerar reklamen för oss; istället för att betraktaren själv aktivt söker upp reklamen 

kommer reklamen till betraktaren. Vad gäller den tryckta reklamen är de vanligaste 

kanalerna troligen reklamaffischer i offentlig miljö, annonser i tidningar och tidskrifter samt 

direktreklam i brevlådan. Bilder som rör sig i offentlig miljö tas emot av en stor mängd 

människor med mycket olika bakgrund, intresse och förförståelse. Den finns i ett flertal 

exemplar och syns därmed på olika platser, vid olika tidpunkter och i olika sammanhang.32 

Annonser kan i större utsträckning anpassas för en viss målgrupp och därmed utformas 

och placeras utifrån vilka som troligvis kommer att se den. Utrymmet som annonsen 

upptar är köpt av företaget som gör reklam, och bildannonser är ofta på något sätt tydligt 

åtskilda ifrån redaktionellt material. Även direktreklamen distribueras genom att avsändaren 

betalar för en tjänst och på så sätt når mottagarna. Ett centralt gemensamt drag hos 

reklamens traditionella cirkulationskanaler som skiljer sig ifrån konstens är att man betalar 

för att utnyttja dem.  
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ABSOLUT KONST(IG?) REKLAM 
 

Absolut Warhol (1986) är den första bilden i det som kom att utgöra Absolut Vodkas 

konstsamling The Absolut Art Collection. Originalet gjordes på initiativ av Andy Warhol 

själv, men bilden användes sedan som reklambild för Absolut Vodka.33 Både ifråga om 

bildens cirkulation likaväl som dess funktion är tillhörigheten oklar eller blandad. I följande 

kapitel kommer Absolut Warhol att analyseras utifrån växlingarna i dessa egenskaper, vilket 

blir ett första steg i att förstå hybridernas rörlighet mellan konstens och reklamens 

domäner. 

 

Den lilla svarta 
 

Bildens motiv är ett utsnitt av en Absolut 

Vodka-flaska, där halva flaskkroppen syns 

samt större delen av halsen men dock inte 

korken. Utsnittet avbildar den del av flaskan 

där namnet Absolut Vodka står, och även det 

runda infällda märket av grundaren LO Smith 

överst på flaskans kropp syns i utsnittet. Även 

texten ”Country of Sweden” ryms inom 

beskärningen, samt de inledande orden i den 

längre text som återfinnss mitt på flaskan 

”This superb vodka”. Själva flaskan är 

dominerande svart, med inslag av blått och 

rosa i olika nyanser. Texten Absolut Vodka är 

skrivet framförallt i blått med rosa konturer, 

dock med undantag av O:et som är delvis 

rött, K:et som är helt rosa och A:et som är 

gult. ”Country of Sweden” är skrivet i blått 

med rosa konturer och en del vita/ljusblå inslag. Texten ”This superb vodka” står i 

vitt/ljusblått utan konturer runt. Typsnitten på de olika textdelarna är troget återgivna i 

enlighet med originalflaskan. Bakgrunden är gul, röd och blå, lite liknande eld. Vertikalt har 

bilden en röd ”ram”.  

Den svarta färgen på flaskan står i skarp kontrast mot den genomskinliga flaska som står 

som förlaga, vars transparens ska konnotera vodkans renhet. Istället för denna konnotation 

ger den svarta färgen en känsla av någonting solitt och stabilt. Denna känsla bemöts dock 

av de klara färgerna i resten av bilden som ger den liv och en viss lekfullhet, till skillnad 
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Bild 1: Andy Warhol, Absolut Warhol, 1986. 

Akryl och screentryck på duk. 
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från den sobra framtoning som originalflaskan har. Tillsammans skapar bildens färgsättning 

en visuell kontrast som gör att alla färger upplevs som starka, tydliga och klara på ett sätt 

som en vit flaska hade haft svårt att åstadkomma. Den svarta flaskan och den diffust 

mönstrade bakgrunden ger också en känsla av inverterade färger, ungefär som ett 

fotonegativ. I bilden finns en genomgående pendelrörelse och dialektik mellan den 

transparenta flaskan och den svarta flaskan, mellan den enkla designen och den lekfulla 

målningen, mellan det organiserade och det omkastade.  

Valet av utsnitt gör att Absolut Warhol innefattar fyra viktiga tecken för Absolut Vodka som 

varumärke: namnet på varan, ursprungslandet Sverige, grundaren LO Smith och en text 

som beskriver den höga kvaliteten. Dessa centrala tecken i bilden kan tydligt kopplas till de 

tre villkor för reklambilders funktion som nämndes tidigare: uppvisa produkten, maximera 

skillnaderna från liknande produkter och överföra positiva värden. Samtidigt skulle även 

egenskaper som gäller konstens funktion vara relevanta i sammanhanget, i synnerhet med 

hänsyn till bildens upphovsperson och dennes konstnärliga mandat. Följande analyser 

syftar till att undersöka och redogöra för vilka delar av Absolut Warhol som står närmast 

konst respektive reklam utifrån funktion och cirkulation, samt hur de relaterar till de olika 

fälten. 

 

Att sälja eller inte sälja – olika funktioner 
 

Bilden Absolut Warhol uppstod på initiativ av Andy Warhol som ville använda sig av 

Absolut Vodka-flaskan i ett konstverk. Efter verkets tillkomst beslutade Michel Roux, 

dåvarande VD för Absolut Vodkas amerikanska importföretag Carillon Importers34, att 

även använda bilden som reklam för Absolut Vodka.35 Visuellt exakt samma bild har därför 

rent fysiskt olika uttryck i att den ena är ett screentryck på duk och den andra är en tryckt 

affisch. Detta ger upphov till två olika funktioner i en och samma bild, vars upphovsperson 

och syfte skiljer sig åt, och inledningsvis kommer dessa att behandlas separerade ifrån 

varandra. Längre fram kommer denna och andra dubbelheter i bilden att analyseras 

djupare. 

 

Skaparens makt 

 

I samband med att Andy Warhol var den första konstnären att använda sig av Absolut 

Vodka-flaskan i ett verk, skiljer sig bildens funktion också något ifrån de efterföljande 

bidragen till konstsamlingen. Warhol fick enligt utsago aldrig en förfrågan eller beställning 
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på bilden, utan gjorde den på eget initiativ. Kravet som sedan ålades alla deltagande 

konstnärer, att Absolut Vodka på något sätt skulle vara med i konsten, var inte påfört 

Warhols konstnärliga process utifrån utan uppstod istället som en naturlig del när han själv 

uttryckte att han ville skapa något utifrån flaskan. Det ursprungliga syftet till bildens motiv 

och utförande kan därför sägas komma helt ifrån konstnären själv utan påverkan av 

företaget vars produkt han avbildade. Detta gör också att den säljande aspekten av bilden i 

form av ett syfte tonas ned avsevärt, vilket leder till att reklambildens karaktäristika inte kan 

sägas vara grundprincipen för originalbildens tillkomst.  

Att reklamens säljande syfte inte är en del av originalbilden placerar den dock inte 

automatiskt i funktionsarten konst, eftersom en bild inte blir konst bara för att den inte är 

reklam. Det krävs något mer. För Absolut Warhol skulle man nog kunna hävda att Andy 

Warhol själv tillsammans med hans intention att skapa ett konstverk är den enda 

konstnärliga stämpel som bilden behöver för att bli accepterad som konst. På 1980-talet 

när bilden gjordes hade Warhol sedan länge nått erkännande och status inom konstvärlden, 

och hans position var och förblir så pass befäst att det på konstfältet egentligen inte är 

möjligt att ifrågasätta huruvida hans verk hör hemma där eller inte. Betydelsen av både 

konstnären och dennes syfte, eller snarare frånvaro av säljande syfte, ligger i linje med hur 

dessa parametrar verkar inom konstfältet.  

Till skillnad från många av Andy Warhols övriga verk kan man inte påstå att Absolut Warhol 

innehåller någon direkt kritik mot eller ens kommentar till större sociokulturella fenomen 

såsom kändisskap, objektifiering eller konstens villkor. Verket har istället ett snarast 

estetiskt fokus som grundar sig i dess visuella igenkännbarhet som konst, eller kanske till 

och med specifikt Andy Warhols konst. Sonesson talar om detta estetiska fokus som en 

avautomatisering av varseblivningen som tillåter betraktaren att reflektera över sitt eget 

seende, och syftet med bilden är i så fall att vara konst endast i egenskap av sig själv.36 Det 

rör sig inte om några djupare teoretiska perspektiv, och riktningen i bilden går inåt i denna 

bemärkelse. Kopplat till Dantos resonemang kan man då säga att kombinationen av att 

bilden endast syftar till att vara konst och upphovspersonens sedan tidigare legitima 

position på konstens fält som tillåter hans verk att gå igenom rätt miljö, gör att 

originalbildens funktionsart är att räkna som konst. Å andra sidan är frånvaron av ett 

teoretiskt perspektiv något som skulle konstituera möjligheten att bilden inte hör hemma i 

en konstteoretisk miljö, och därmed inte heller kunna räknas som konst.   

I bildens visuella framställning identifieras dock också de tre villkor som av Sonesson 

stipuleras som reklambildens sätt att uppfylla sitt säljande syfte. Bilden framvisar produkten 

tydligt och den karaktäristiska flaskan i kombination med namnet Absolut Vodka lämnar 

ingen som helst tvekan om motivet. I den mer eller mindre mimetiska avbildningen 

medföljer också automatiskt en viss distinktion ifrån andra liknande produkter på 

marknaden, dels genom flaskans unika form och genom texten ”Country of Sweden” som 

anspelar på produktens ursprung och autenticitet. Slutligen bidrar bilden i mycket hög grad 
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till överförandet av positiva värden till produkten. Föremålen som värdeöverföringen sker 

ifrån är det faktiska verket likaväl som konstnären bakom det. Genom att direkt associeras 

med både den samtida konstvärlden i stort och specifikt konstikonen Andy Warhol kopplas 

föremålet på bilden till något som ligger bortom det ekonomiska säljvärdet och får ett 

konstnärligt värde. I bildens rena motiv, oavsett medium eller syfte, föreligger alltså 

framförallt två av tre de villkor som tillsammans eller var för sig är grundläggande för 

reklambilden.  

Med hänsyn till bildens upphovsperson och dennes syfte skulle originalbilden vara konst. 

Ytterligare en aspekt som talar för detta är dess relation till andra konstnärer via 

delaktigheten i The Absolut Art Collection, som bidrar till att koppla samman verk av 

sedan tidigare och på andra meriter erkända konstnärer. Även detta kan kopplas till Danto 

när han talar om vikten av en konstteoretisk närvaro. Ser man istället till motiv och 

framställning rör det sig om funktionen hos en typisk reklambild.  

 

Återvinning 

 

Bilden Absolut Warhol stannade inte vid att vara ett originalverk på en kontorsvägg eller i en 

konstsamling, utan massproducerades också i form av reklamaffischer och annonser. 

Bilden förblev rent visuellt exakt densamma, men syftet med de nya bilderna förändrades 

från en konstnärsidé till en marknadsföringsidé. I denna nya bild är Andy Warhol inte 

längre den primära upphovspersonen vars syfte är av intresse för bildens funktion, utan 

istället är det syftet hos den dåvarande VD:n Michel Roux som var den som tog beslutet att 

använda bilden som reklam för Absolut Vodka. Liksom Warhol gjorde originalbilden med 

akryl och screentryck på duk, så gjorde nu Roux kopior på papper. I samband med att 

upphovspersonen förändras, så förändras också en av de bärande faktorerna som befäste 

bilden som konst. Oavsett konstvärldens försök att frånkomma sitt fokus på det unika 

objektet så bärs konsten till stor del på sin upphovspersons axlar, vilket gör den direkt 

relaterad till originalet som fysiskt objekt. Warhols rätt att skapa konst var aldrig ifrågasatt, 

och originalet blev konst genom hans delaktighet i dess skapande.  

Eftersom den visuella gestaltningen inte har förändrats återfinns fortfarande reklamens tre 

villkor i själva bilden, och de förstärks ytterligare genom sin relation till det nu explicita 

syftet att marknadsföra produkten som avbildas. Det var också i samband med att bilden 

skulle användas som reklam som den fick namnet Absolut Warhol, innan dess hade den varit 

utan titel. Den nya titeln sattes av Michel Roux och inte av Warhol själv37, och följde det 

etablerade koncept som Absolut Vodka under lång tid skulle använda i sin reklam. Inbakat 

i den finns både en koppling till reklam i form av produktnamnet och en koppling till konst 

i form av ett välkänt efternamn. Kopplingen till konst är dock snarare ett sätt att överföra 
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värde än vad man skulle kalla en regelrätt konstnärlig symbios, vilket gör att titeln ändå bara 

blir ett sätt att uppfylla ett av reklambildens karaktärsdrag.  

Sonesson tar som exempel ett företag som använder en målning av Carl Larson och gör ett 

vykort av det. Han menar att bildens funktion i samband med detta förändras från konst till 

reklam, och gör så på ett ganska oproblematiskt sätt.38 Detta säger dock ingenting om hur 

bildens faktiska visuella egenskaper relaterar till funktionsarten, och varför en och samma 

bild kan byta funktionsart eller tillhöra flera utan att bilden i sig behöver påverkas alls. Vad 

gäller Absolut Warhol noteras att när syftet blir explicit marknadsförande och produktionen 

inte styrs av en konstnär, så förändras bildens funktionsart.  

 

Dubbelt upp – bildens cirkulationskanaler 
 

Om man ser till bildens cirkulation så varierar denna mellan konstens och reklamens 

kanaler, vilket relaterar till dess dubbelhet i funktionsarter. Ursprungsverket är en del av 

Absolut Vodkas konstsamling The Absolut Art Collection som numera har sitt hem i 

Sverige. Tillsammans med ett flertal andra verk ur samlingen visas den på Spritmuseum på 

Djurgården i Stockholm. Hela konstsamlingen tillföll 2008 dåvarande Vin- och 

Sprithistoriska museet i samband med att Vin & Sprit AB köptes upp av Pernod Ricard39, 

och med det nya uppdraget att förvalta konsten bytte museet inriktning och placering, och 

nyöppnade våren 2012 under namnet Spritmuseum.40 Spritmuseum är dock inget renodlat 

konstmuseum, snarare är det så att denna status kommer genom utställningarna av 

Absolutkonsten. Här finns alltså en motsättning i fråga om Absolut Warhols cirkulation. Att 

en bild visas på museer innebär att den går via en cirkulationskanal som tillhör konstfältet 

och därmed intar en position som konst. I detta fall är dock museet en konsekvens av att 

bilden skulle visas, vilket innebär att bilden inte intog en plats på ett museum utan att 

museet uppstod utifrån bildens existens. Man kan därför säga att kausaliteten går åt fel håll i 

relation till hur konstvärlden annars fungerar. Att säga att museet är ett konstmuseum 

innebär att acceptera att bilderna som var skälet till museets tillkomst är att räkna som 

konst redan innan det har hängts in på museet. Detta innebär alltså att Absolut Warhol 

ansågs vara konst redan innan det blev en del av utställningen på Spritmuseum. 

Innan verket nådde sin nuvarande plats på Djurgården cirkulerade Absolut Warhol i andra 

konstsammanhang, och under 2011 var verket tillsammans med tjugo andra en del i The 
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Absolut Art Collection Tour i Asien och Australien. Verken ställdes då ut bland annat på 

Beijing Today Art Museum41 och på Ray Hughes Gallery i Sydney42, båda etablerade som 

cirkulationskanaler för konst. Genom att visa upp rätten att presentera bilderna via dessa 

kanaler befäster konstsamlingen sin position som konst. Detta motverkades dock inom 

samma turné när verken också visades i sammanhang som har en tydlig koppling till 

reklamfältet. Exempelvis hölls en av utställningarna i Indien på Galleri W+K Exp.43 som 

tillhör den internationellt framgångsrika reklam- och kommunikationsbyrån Wieden + 

Kennedy.44 Även om galleriforumet i sig är en cirkulationskanal som hör till konstfältet 

förlorar den status genom att i praktiken vara en kanal som tillhör reklamfältet. Dessa 

bilder kan därför inte sägas ha processats genom en legitim konstmiljö, och därmed inte 

heller uppnå status som konst. Denna ambivalens i cirkulation under en och samma 

utställningsturné speglar också bildens dubbelhet i funktion.  

En typ av cirkulationsart som bidrar till att befästa bilden som konst är dess delaktighet i 

Absolut Vodkas konstsamling, men än en gång är kausaliteten något felvänd. Detta 

resonemang skulle kunna tänkas gälla för de verk som senare blev en del av samlingen, men 

inte för Absolut Warhol. Absolut Warhol var inte ett konstverk som införlivandes i en 

konstsamling, utan istället var det en bild som gav upphov till konstsamlingen. Igen visar 

det sig att bilden inte blev konst genom att gå igenom denna av konstens cirkulations-

kanaler, utan istället lade den grunden för att skapa en kanal som hade möjlighet att 

befästas som tillhörande konstvärlden. Huruvida den lyckades med detta kommer att 

diskuteras längre fram. Ursprungsverket har ändå generellt cirkulerat i kanaler som gäller på 

konstfältet, och det har behandlats som konst genom att den har magasinerats, kurerats och 

ställts ut.  

Verket Absolut Warhol blev kort efter sin tillkomst också en reklambild och därmed uppstod 

ytterligare ett antal sätt för bilden att cirkulera, bland annat som affisch och som tryckt 

annons. De första reklambilderna på Absolut Warhol publicerades i ett fåtal utvalda 

amerikanska tidskrifter, vilket med reklammått mätt är en ganska snäv cirkulation.45 Med 

konstmått mätt skulle en upplaga av konst som medföljer varje exemplar av ett utvalt antal 

tidskrifter i princip vara så nära massproducerad konst man kan komma. Beroende på den 

konstteoretiska närvaron eller frånvaron skulle verken i sig även riskera att förlora status 

som konst överhuvudtaget, även om distributionen som sådan skulle kunna räknas som ett 

konstverk och bilderna därmed som en del av detta (en kommentar till konstens 

förflackande eller dess elitistiska spridningsområde kanske). Detta konstteoretiska 
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perspektiv är dock inte en del av Absolut Vodkas beslut att placera bilden Absolut Warhol på 

köpta annonsplatser i tidskrifter, utan cirkulationskanalen som är karaktäristisk för reklam 

förblir så även i detta fall. Den är en väg för att marknadsföra produkten som avbildats 

snarare än att lyfta fram konstnären och konstverket i sig. Genom att flytta fokus till 

produkten Absolut Vodka uppstår direkt en riktning ut ur bilden, mot det fysiska föremålet 

som avbildas, vilket i sin tur leder till att den inte längre legitimerar sin existens enbart i 

egenskap av sig själv.  

I samband med Absolut Warhols delaktighet i Absolut Vodkas framgång både som produkt 

och som reklamskapare började bilden även cirkulera i böcker om Absolut Vodka, såsom 

Richard W Lewis bok Absolut Book. The Absolut Vodka advertising story.46 och Carl Hamiltons 

Absolut: Historien om flaskan.47 Böckernas fokus har varit på produkten Absolut Vodka, och 

har därmed placerat bilden i ett sammanhang där den framförallt behandlas som effektiv 

reklam.  

Vissa cirkulationskanaler är traditionellt sammankopplade med en viss typ av funktioner 

och medier48, och det faktum att Absolut Warhol går från att vara en ett screentryck till att bli 

ett fotografi spelar in i vilka kanaler som är möjliga för bilden att ta plats i. Dock är inte 

mediet i sig det enda avgörande för vilken kategori bilden hör hemma i, eftersom fotografi 

räknas som ett konstnärligt medium likaväl som det är vanligt förekommande inom reklam. 

Istället handlar det om förändringen som bilden genomgår, uppkomsten av en kopia. Detta 

i kombination med ett aktivt val att utnyttja de medföljande möjligheterna för 

cirkulationsforum genererar en förändring i den nya bildens hela existens. I jämförelse kan 

ett museum trycka upp affischer och vykort av ett verk i relation till en utställning, men 

personer som köper dessa i museishopen köper inte en reklambild. Detta ligger i linje med 

Sonessons distinktion mellan konstens och reklamens sätt att cirkulera, då han menar att 

konst är någonting betraktaren söker upp medan reklam är någonting som söker upp 

betraktaren. En affisch i en museibutik söks upp av betraktaren själv, medan samma affisch 

på en reklampelare presenterar sig själv utan incitament.  

Vad gäller Absolut Warhol har bilden till stor del följt de cirkulationskanaler som är 

konventionella för dess respektive funktion, alltså museer och gallerier för originalverket 

och tidskrifter för reklamkopian. En intressant aspekt att notera är dock att ursprungverket 

även har cirkulerat via kanaler som är nära kopplade till reklamfältet, samt att dess 

nuvarande visningskanal är ett museum som har utformats utifrån verkets och samlingens 

redan accepterade status som konst. Därmed upprätthåller denna cirkulationskanal verkets 

status som konst snarare än skapar den.  
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Absolut Warhol och relationerna till konst och reklam 
 

Det finns ett flertal ambivalenta drag i Absolut Warhol, och parametrarna funktion, syfte, 

upphovsperson och cirkulation är alla verksamma på olika sätt. I vissa avseenden ligger 

bilden i linje med konstfältet och i andra i linje med reklamfältet. Det är inte enbart olika 

parametrar som tillhör olika fält, utan även inom en och samma finns det motsägelser och 

dubbla riktningar. I följande kapitel kommer dessa parametrar att analyseras närmare, för 

att se på vilka sätt de är närvarande och verksamma, och hur de relaterar till konst och 

reklam.  

 

Konstens närvaro 

 

En av de grundläggande parametrarna som är aktiv på ett sätt som relaterar tydligt till 

konstfältet är vikten av verkets upphovsperson och dennes inblandning i dess tillkomst. 

Trots att bildens visuella gestaltning inte skiljer sig mellan originalet och reklambilden har 

upphovspersonen, eller avsändaren, förändrats i grunden. Detta medför att originalet har 

något som reklambilden inte har, nämligen den fysiska inblandningen av en konstnär. I 

anslutning till detta finns även begreppen original och kopia som är centrala och redan 

invävda som en premiss för resonemanget som sådant. Förekomsten och accepterandet av 

dessa premisser är delar av en konstdiskurs och viktiga för att bibehålla konstnärens unika 

särställning – förmågan och rätten att skapa ett original.  

Sättet som bildens syfte påverkar dess funktionsart stämmer även detta överens med hur 

denna parameter verkar inom konstfältet. För att räknas som konst behöver bildens syfte 

uppfattas som liggande utanför den ekonomiska sfären, då konst som skapas enbart för att 

tjäna pengar inte är att räkna som riktig konst. Detta vinstfria syfte är en väsentlig del av 

konstens karaktärsdrag och skiljer den ifrån reklamfältets inställning till bilders syfte. För att 

bli en del av konstfältet krävs att konsten inte är till för att sälja, vare sig konstnären, verket 

eller motivet, och bilder vars yttersta syfte förstås som ekonomisk vinning faller utanför 

konstens ramar. Reklamfältet skulle å andra sidan hävda att även en bild med 

marknadsförande syfte kan räknas som konst, och att det inte finns några hinder för en 

reklambild att också vara ett konstverk. Detta är i sig inte ett orimligt påstående då många 

av de bilder vi idag kallar konstverk ursprungligen var till för att, om inte tjäna pengar, så 

att marknadsföra en person, en tidsanda eller ett ställningstagande. I Absolut Warhol ter det 

sig dock som att konstfältets bruk av parametern syfte är förhärskande, då en förändring av 

detta har stark påverkan på bildens funktionsart.  

Vad gäller parametern cirkulation rör sig bilden via en uppsättning kanaler som är en del av 

konstfältet och som har makten att tilldela den status som konst. Originalets numera 

permanenta hem är ett museum på Djurgården, vars fokus dock är på alkohol och inte på 
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konst. Det har även visats på gallerier och museum i andra delar av världen. Dessa kanaler 

får inte nyttjas av vilka bilder som helst, och tillträde till dessa visar på ett accepterande från 

konstvärldens sida. Detta accepterade är också intressant i sig självt, eftersom det antyder 

en maktposition från konstvärldens sida i sammanhanget och att dessa kanaler anses 

åtråvärda av båda sidor. 

Absolut Warhol är också en del av en omfattande konstsamling, The Absolut Art Collection, 

vilket placerar det i sällskap med ett flertal andra stora konstnärer. Detta skapar en 

oundviklig länk till konstfältet och några av dess viktigaste aktörer, och ger därmed verket 

en relation inte bara till de övriga konstverken och dess skapare, utan via dem även till 

konst som de i sin tur relaterar till. Verket blir konst genom association, en del av en 

oändlig konstkedja. 

 

Reklamens närvaro 

 

Om man ser till reklamens närvaro i Absolut Warhol är den tydligaste aspekten motivet. 

Absolut Vodka-flaskan som motiv samt framställningen av denna fungerar precis som en 

reklambild gör för att uppfylla sitt säljande syfte. Även om Andy Warhols syfte inte var att 

framställa en reklambild innehåller icke desto mindre resultatet rent visuellt de väsentliga 

delarna för att uppfattas som en sådan. Visuellt fokus riktas mot flaskan som motiv snarare 

än bilden som konst, och leder till att betraktaren styrs vidare förbi verket till produkten 

som avbildas och kan konsumeras.  

Vad gäller betydelsen av parametern syfte ter det sig som att reklamfältet inte lägger lika 

stor vikt vid detta som konstfältet gör. Å ena sidan använder man Andy Warhols säljfria 

syfte som en faktor som bidrar till att bilden är konst, vilket tillåter att den får ta plats på 

konstfältet. Detta är dock en del av konstfältets egna villkor. Å andra sidan behöver inte 

bilden förlora värde som konst enbart för att den också har använts i marknadsförande 

syfte, utan man framhåller att det konstnärliga värdet kvarstår. Även detta sker dock på 

konstfältets villkor, eftersom man godkänner en differentiering mellan originalets 

konstnärliga värde och reklamkopiornas. Reklamfältet ger här vika för konstfältets betoning 

av syfte och original, vilket indikerar att dessa parametrar inte på samma sätt är bärande 

inom reklamfältet. Detta gäller även parametern upphovsperson, där Absolut Warhol 

annekterar konstens villkor och använder det till sin fördel. Att lägga vikt vid 

upphovspersonen är vanligen inte en central del av hur reklamfältet ger en bild status som 

reklam, men detta innebär inte att det behöver vara problematiskt att tillåta detta att ske.  

Av reklamens cirkulationskanaler rörde sig Absolut Warhol framförallt via tidskriftsannonser, 

vilket är en konventionell reklamkanal där man betalar för annonsutrymme. Denna 

accepteras av konstfältet inte som en kanal för konst, vilket medför en direkt uteslutning av 

allting som cirkulerar via dessa kanaler. Dock är det fråga om en kopia av originalet, och 

bara för att en fotokopia av ett konstverk figurerar i en tidskrift innebär inte det att 
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originalet i sig förlorar värde som konst. Enbart förekomsten i form av en annons gör alltså 

inte att verkets status påverkas, jämför exempelvis med ett museum som gör reklam för en 

utställning med en bild ifrån denna. Originalverket har även synts på gallerier, vilket 

traditionellt är att anse som en kanal vigd åt konstfältet. Dock är minst ett av gallerierna 

direkt kopplat till en reklambyrå och cirkulationskanalens legitimitet som konstforum 

sjunker därför. Genom att välja att ställa ut ursprungsverket på ett galleri som drivs av en 

reklambyrå och samtidigt fortsätta hävda att det är konst, visar man på en strävan att utöka 

uppsättningen av cirkulationskanaler som är giltiga. Istället för att enbart hemfalla åt de 

kanaler som konstfältet har etablerat som giltiga tar man cirkulationsmöjligheterna ett steg 

längre. Detta sker i två riktningar. En rörelse utgår ifrån Absolut Warhols status som konst, 

och går mot att införliva reklamens kanaler som en plats för både konst och reklam. Den 

andra rörelsen utgår ifrån Absolut Warhols reklamegenskaper, och går mot att placera reklam 

i ett forum som till synes traditionellt är en renodlad konstkanal.  

Idag är Absolut Warhol inte längre en reklambild som används aktivt, utan istället är det 

främst originalverket som överhuvudtaget går via en cirkulationskanal. Dess nuvarande 

placering på Spritmuseum i Stockholm är intressant ur flera perspektiv. Museet uppstod 

som en följd av att tidigare Vin- och Sprithistoriska museet tilldelades ansvar för The 

Absolut Art Collection, och utformades därför utifrån det nya uppdraget att visa den konst 

som ingick i samlingen. Till skillnad från hur konstverk vanligen hamnar på museum – 

genom att ett existerande museum upptar verket i sin samling – så krävde istället 

konstverken ett museum att finnas i. Museet satte därför inte en konstnärlig ram kring 

verket, utan snarare satte verket en konstnärlig ram kring museet. Ytterligare en i 

sammanhanget relativt viktig aspekt av Absolut Warhols nuvarande kanal är att Spritmuseum 

inte primärt är ett konstmuseum, utan ett museum om alkohol. Detta bidrar till att rikta 

uppmärksamheten mot närvaron av en alkoholprodukt i bildens motiv, snarare än mot 

bilden i egenskap av ett konstverk.  

Av de parametrar som har undersökts är det framförallt cirkulationen som har en mycket 

tydlig påverkan av reklamfältet. Absolut Warhol har processats genom kanaler som till sin 

typ tillhör konstfältet, men som de facto har en mer eller mindre tydlig koppling till 

reklamfältet. Detta kan ses som en diskret breddning och legitimering av nya kanaler, och 

är intressant då den öppnar möjligheter för framförallt reklamens rörlighet mellan fälten.   
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BENETTONS BARMHÄRTIGHET 

 

I början av 1990-talet lanserade klädföretaget Benetton en kampanj som kallades Shock of 

Reality. Reklambilderna i kampanjen föreställde allt ifrån ett kletigt nyfött barn till de 

blodiga kläderna efter en stupad soldat. I denna kampanj ingick också ett fotografi av en 

man döende i AIDS, ursprungligen taget 1990 av journaliststudenten Therese Frare. Två år 

senare använde fotografen och reklamskaparen Oliviero Toscani, med tillstånd från 

fotografen och mannens anhöriga, bilden i kommersiella sammanhang som reklam för 

Benetton49 och döpte den då till La Pietà.50 Både upphovets skiftande karaktär liksom 

brotten mellan bildens funktion i relation till dess cirkulation gör den till en hybridbild 

mellan konst och reklam. I stort sett alla bilder i kampanjen kan egentigen sägas vara detta, 

men för att göra materialet hanterbart och ge en möjlighet till bredare perspektiv kommer 

endast Toscanis La Pietà att analyseras och relateras till de övriga bilderna i uppsatsen. 

 

Reklam på riktigt 
 

Bilden är ett färgfotografi föreställande fyra personer, två män och två kvinnor. Till vänster 

i bilden ligger en utmärglad man i en säng, endast hans huvud, händer och ena arm är 

synliga. Bredvid honom lutar en äldre man sitt huvud mot hans med ett mycket sorgset, 

närmast förtvivlat ansiktsuttryck. Den högra delen av bilden upptas av en kvinna som 

beskyddande håller om en ung flicka, bådas ansiktsuttryck är ledsna på gränsen till 

uppgivna. I bakgrunden syns delar av en tavla, en blomsterprydd trädörr samt någon form 

av liten vit apparat. Vid 

sängkanten syns ett lågt räcke 

som är karaktäristiskt för en 

sjukhussäng. Ytterligare en 

person är närvarande och syns i 

bilden endast med en arm och 

hand som rör vid mannen i 

sängen. Nere i högra hörnet syns 

en grön rektangulär logotyp med 

texten ”United Colors of 

Benetton.”.  
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 Ben Cosgrove, “LIFE Behind the Picture: The Photo That Changed the Face of AIDS”, hämtad från: 
http://life.time.com/history/behind-the-picture-the-photo-that-changed-the-face-of-aids/#1 [2012-
11-05]. 
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 Sile O’Sullivan, “Advertiser turned public moralizer”, hämtad från: 
http://www.marketing.ie/2003/apr03/article4.htm [2012-11-20]. 

Bild 2: Therese Frare/Oliviero Toscani, La Pietà, 1992 för 

United Colors of Benetton. Digitalt färglagt fotografi.  

På grund av bildrättigheter har denna bild plockats 

bort ifrån den digitala versionen av uppsatsen.  

Se bildkällan 

http://observatory.designobserver.com/media/slide

shows/Italy_Benetton_David-

Kirby_O.Toscani.1992.jpg  

Eller sök på ”benetton kirby”. 
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Ganska snabbt förstår man att motivet på bilden är den utmärglande mannens dödsbädd, 

och att de övriga personerna är hans närmaste familj. Mannen heter David Kirby och han 

var ett av 1980- och 90-talets många AIDS-offer. I fokus för bilden är inte den fruktade 

”bögpesten” utan det mänskliga lidandet, konsekvenserna av sjukdomen snarare än dess 

uppkomst. Både bildens färg och motivets inramning ger en känsla av att det rör sig om en 

dokumentär bild snarare än en reklambild. Den beskurna armen ökar känslan av en 

ögonblicksbild av verkligheten och färgsättningen är dämpad och realistisk, vilket är 

resultatet av en digital färgläggning av Frares svartvita originalfotografi. Även Kirbys 

ansikte förändrades digitalt och gavs en likhet med traditionella Kristus-avbildningar. 

Tillsammans med valet av titel, La Pietà, uppstod en ofrånkomlig koppling till 

konsthistorien och dess skildringar av Jesu död som sörjs av hans mor Maria. Denna 

visuella och tematiska överföring bidrar till att framställa Kirby som en Jesus-figur med alla 

de konnotationer som medföljer, såsom renhet, offer och frälsning.   

Benettons reklambild orsakade ett massivt gensvar från flera olika håll och kontroverserna 

handlade om alltifrån kristna samfunds reaktion mot att mannen på bilden påminde om en 

Jesus-figur, till att homosexuella kände sig kränkta av avbildningen av en aidspatient, till att 

samhället i stort rasade över att ett företag exploaterade människor i en utsatt situation för 

att sälja mer kläder.51 Intressant är dock att exakt samma bild, men i svartvitt, hade 

publicerats i LIFE Magazine redan två år tidigare som en del av en fotodokumentär om 

AIDS-patienter, utan att några kontroverser hade uppstått. Att säga att det enbart beror på 

färgläggningen vore att förenkla drastiskt. Bildens rent visuella gestaltning uppfyller inte 

heller något av de tre villkor för reklambildens funktion som Sonesson talar om, vilket 

antyder att dess funktionsart som reklambild kan och bör ifrågasättas.  

 

Samhällskritik eller säljstatistik – bildens funktion 
 

Ett av skälen till att Toscanis La Pietà väckte sådana oerhörda reaktioner hade att göra med 

dess inneboende dubbelhet. Denna dubbelhet tog sig till stor del uttryck i hur betraktaren 

utläste bilden, vilket står i nära relation till vilken funktionsart bilden förväntas eller anses 

tillhöra. Att publicera en bild på en AIDS-sjuk man må vara hedervärt som dokumentär 

eller godtagbart som ett genomtänkt konstprojekt, men när funktionsarten uppfattas vara 

marknadsföring förändras också synen på bildens grundläggande syfte. La Pietà kan dock 

på många sätt sägas vara något annat än en reklambild och den bär på ett antal egenskaper 

som är relevanta för att ge en bild giltighet som konst. Detta kapitel kommer att ägnas åt 

att undersöka hur de givna parametrarna är verksamma i bilden, och följs sedan av en 

analys av hur bildens egenskaper relaterar till konst- respektive reklamfältet.  
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 Ben Cosgrove, “LIFE Behind the Picture: The Photo That Changed the Face of AIDS”, hämtad från: 
http://life.time.com/history/behind-the-picture-the-photo-that-changed-the-face-of-aids/#1 [2012-
11-05]. 
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Rätten att provocera 

 

Att använda en bild av en döende man och hans sörjande familj i en reklambild gav 

upphov till stora protester, och Benettons utnyttjande av människor i utsatta situationer 

med syfte att sälja kläder förkastades ifrån flera håll. Detta säljande syfte är en av grunderna 

till att bildens funktionsart direkt klassas som reklam, och därmed försvinner, eller 

åtminstone minskas drastiskt, möjligheten för bilden att accepteras som konst. Tittar man 

lite närmare på bildens syfte framkommer dock en komplexitet som inte tillåter en regelrätt 

härledning till Benettons hunger efter bättre säljstatistik. Det är i bilden omöjligt att bortse 

ifrån den sociala dimension som motivet har, och de i allra högsta grad verklighetsanknutna 

frågor som lyfts fram. AIDS och stigmatiseringen av de drabbade var under 1990-talet en 

realitet och behovet av att skapa en öppen samhällsdebatt fanns på riktigt. Det som 

förmedlas i La Pietà är en önskan att få folk att se bortom den tabubelagda sjukdomen och 

istället se det lidande som den orsakade och samhällets utstötning av de drabbade.52 Det 

medvetna syftet framträder därmed tydligt.  

Ser man till de tre olika typer av fokus som hos Sonesson fungerar som konstens ramverk, 

innehar La Pietà framförallt två av dessa. Den samhällskritiska aspekten av bilden och dess 

provokativa sätt att förmedla sitt budskap visar på ett stilistiskt eller metalingvistiskt fokus, 

som lägger betoningen på avvikelser och normbrott. Även ett metafysiskt fokus är tydligt 

närvarande i bilden då den gestaltar större och övergripande värden. Tydligast närvarande 

är frågan om liv och död, men även rätt och fel genom ifrågasättandet av samhällets 

behandling av AIDS-sjuka, och sant och falskt i form av en dikotomi mellan bildens raka 

realism och dess konnotation till kristendomens mytiska berättelse om Jesu död. Sonesson 

nämner även konstens förmåga att avautomatisera betraktarens varseblivning, och göra 

denna medveten om sitt seende. Även detta uppnår La Pietà, vilket får ett synligt resultat i 

de reaktioner som reklambilden orsakade. Betraktaren satte själv bildens motiv och 

gestaltning i relation till det ursprung och syfte som bilden visade, och blottlade samtidigt 

hur den visuella varseblivningen verkar olika i olika sammanhang. Flera av de förväntningar 

som finns på konst tycks här vara uppfyllda i en reklambild. Även provocerande visuell 

kommunikation är vanligen reserverat för konstbilder, där det finns en acceptans eller till 

och med förväntan på tänjande av gränser.  

Ur ett rent visuellt perspektiv finns i La Pietà inga uppenbara tecken på att reklambildens 

tre villkor uppfylls: ingen produkt framvisas, ingen tydlig differentiering påtalas och det 

sker ingen associativ överföring av positiva värden. Denna medvetna frånvaro gör att 

bilden inte okritiskt kan tillskrivas en reklamfunktion, utan antyder en närvaro av någonting 

som inte är reklam. Bilden hänvisar inte heller betraktaren vidare till ett föremål utanför sig 

själv, utan istället går riktningen inåt, mot det motiv och de frågor som är närvarande i 

själva bilden. Denna inåtgående riktning är karaktäristisk för bilder med en konstfunktion.  
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 Oliviero Toscani, Reklamen: Det flinande liket, Bokförlaget Replik, Falun 1996, s. 48-49. 
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Det som trots allt detta verkar aktivt i att befästa bilden som reklam är den gröna logotypen 

i högra hörnet som anger Benetton som dess avsändare. Denna logotyp synliggör 

parametern upphovsperson genom att erbjuda ett svar på frågan om bildens ursprung. Till 

skillnad ifrån det svartvita originalfotet där ingen logotyp finns med, konstateras i bilden La 

Pietà företaget Benetton som bildens upphov. Den faktiska skaparen Oliviero Toscani får 

en roll liknande ett språkrör, men man skulle istället kunna hävda att det i själva verket är 

tvärtom. Benetton fungerar som ett medium för de syften som Toscani hade med bilden, 

då det är dessa som tydligt demonstreras och bidrar till att understryka honom som bildens 

upphovsperson. Ändå är det betalande företaget avsändaren som visas fram, vilket tyder på 

en inställning till den enskilda upphovspersonens betydelse så som den ser ut på 

reklamfältet. Detta återkommer även i den oerhört nedtonade roll som originalfotografiets 

upphovsperson har fått i sammanhanget. Det är inte Therese Frare som behövde stå till 

svars för de kontroverser som omgav bilden, och i processen som gav bilden en 

reklamfunktion förlorades samtidigt en stor del av den direkta kopplingen mellan 

fotografen och fotografiet som visuellt fenomen.  

 

Att bygga ett varumärke 

 

Även om det inte finns en uppenbar säljande funktion i den visuella framställningen av La 

Pietà utesluter detta inte möjligheten att en sådan ändå finns. Benetton som en tydlig 

avsändare tyder på att det på något plan existerar ett syfte som går utanför synliggörandet 

av AIDS-sjuka och står i direkt relation till Benetton som företag. Om man ser Benettons 

kläder som den säljbara produkten så är inga av Sonessons tre karaktäristiska egenskaper 

för reklam närvarande, eftersom inga produkter presenteras. Dock kan man gå ett steg 

längre, och istället se företaget självt som produkten som ska säljas snarare än någon av de 

specifika konsumtionsvaror som de tillhandahåller. Denna justering medför nya 

förutsättningar att uppfylla reklamfunktionens villkor. Den direkt synbara skillnaden är den 

gröna logotypen som nu fungerar som ett sätt att framvisa produkten. Själva bruket av en 

dokumentär bild som reklambild i kombination med dess besvärande motiv skapar en 

mycket tydlig differentiering från andra klädföretag och särskiljer effektivt Benetton ur 

mängden. Motivet bidrar även till att skapa en värdeöverföring. Vid första anblicken 

skänker AIDS inte ett särskilt positivt värde till bilden. Dock gör den visade 

medvetenheten om sakfrågan i sig och det aktiva ställningstagande som bruket av bilden 

innebär att Benetton som företag får en värdeöverföring som går bortom frågan om AIDS 

och handlar om socialt ansvar och synliggörande. Därmed har bilden alla de egenskaper 

som är centrala för att uppfylla en reklambilds funktion. 

Både bildens titel och färgsättning är ett direkt resultat av dess användning som reklambild. 

Originalfotografiet är utan titel, men Oliviero Toscani valde att döpa Benettons reklambild 

till La Pietà och tydliggjorde då en viktig konnotation, nämligen den till Jesu död. Ingen av 

dessa förändringar är uppenbara i bilden eftersom betraktandet inte sker i jämförelse med 
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originalet. Trots det bidrar dessa faktorer till att ge bilden en tydlig koppling till 

reklamfältet, genom att visa hur den har anpassats med syfte att förändra bildens funktion 

till att bli reklam. Å andra sidan bidrar titelns nya konnotation även till att upprätta en 

associativ relation till konstens gestaltningar av samma tema.  

I grunden tycks det i La Pietà finnas ett syfte att sälja in företaget Benetton som produkt, 

vilket gör att behovet av en fysisk konsumtionsvara inte föreligger i bildens visuella 

gestaltning för att den ändå ska kunna innefatta reklamfunktionens tre delar. Samtidigt kan 

man inte frångå att bilden innehar två av de tre egenskaper som konstituerar funktionsarten 

konst. Frågan om vilken sida som väger tyngst kvarstår tillsvidare.  

 

Det köpta utrymmet 
 

Bildens cirkulationskanaler var ursprungligen tryckta medier, men den har även rört sig 

inom konstens domäner. Originalet publicerades som dokumentärfotografi i LIFE 

Magazine och reklambildens främsta kanal har varit i form av annonser i tidskrifter53 och 

affischer.54 Trots att båda bildversionerna har rört sig via kanalen tidskrifter föreligger en 

viss skillnad inom denna, vilket har att göra med den plats som bilden placerades. 

Originalbilden publicerades ursprungligen på redaktionellt utrymme, ett utrymme som 

bilden hade rätt att befinna sig på genom dess funktion som dokumentärt fotografi. LIFE 

Magazine bemöttes inte av någon massiv kritik, utan bildens placering i tidskriftens faktiska 

innehåll borgade till viss del för någon typ av högre kvalitet.  

Placeringen av Benettons reklamannons upptog istället utrymme som var köpt, och därmed 

egentligen endast var en del av tidskriftens rent fysiska gestalt. Närvaron av La Pietà i 

tidskifter var inte en följd av någon estetisk eller dokumentär kvalitet, utan ett resultat av 

ekonomisk ersättning i utbyte mot ett uppvisade och distribuerande av bilden. Hanteringen 

av bilden som reklam genom att köpa dess visningsutrymme bidrog till att befästa den som 

just detta. Tidskriften som cirkulationskanal var dock inte oproblematisk, och exempelvis 

bojkottade brittiska Elle reklambilden när den först skulle publiceras 1992.55  

Sedan bildens aktiva dagar i början av 1990-talet har La Pietà synts i flera tidningar och 

tidskrifter, men oftast då via just det redaktionella utrymme som den ursprungliga 

reklambilden inte gick igenom. I samband med de reaktioner som reklamen väckte blev 

både bilden, Benetton och Toscani omskrivna och inte sällan publicerades reklambilden 

som en illustration till texten. När uppmärksamheten i redaktionell text riktades mot 

företaget Benetton förändrades bildens egenskap från att vara uppsökande till att av 
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betraktaren bli uppsökt, vilket igenkänns som en av ramarna kring konstbilders funktion. 

Cirkulationskanalen är dock fortfarande tidskrifter, vilket är den kanal som bilden redan 

från början hade anpassats för. Detta skiljer bilden ifrån en konstbild där uppsökande 

framförallt gäller konstverkets originalformat. Även om man här kan tala om statusnivåer 

inom kanalen, kvarstår faktum att vare sig redaktionellt eller köpt utrymme i en tidskrift är 

en kanal som ett originalkonstverk cirkulerar inom. En förändring i bildens funktion kan 

därför inte enbart härledas ur dess placering i tidskriften där den förekommer.  

I samband med den ökade uppmärksamheten ökade också kännedomen om företaget 

Benetton,56 något som ligger i linje med det underliggande syfte som identifierades där det 

är företaget och inte dess varor som är produkten som ska säljas. Detta är en effekt som 

hade varit svår att uppnå om företaget hade valt en konstkanal med syfte att etablera bilden 

som konst och i förlängningen också legitimera Benetton som en konstaktör. Att få bilden 

erkänd som konst signerad Benetton hade också varit svårt i med hänsyn till det faktum att 

det redan fanns ett originalfotografi vars upphovsperson inte hade någonting med 

Benetton att göra. Valet att använda etablerade reklamkanaler tycks därmed också verka för 

att skapa och befästa företagets image på ett snabbare och mer effektivt sätt än att gå via 

konstens snåriga fält.  

La Pietà cirkulerade även som affisch, vilket gav den en annan typ av räckvidd än tidskrifts-

annonsen. Genom att figurera i den offentliga miljön synliggjordes bilden på ett bredare 

sätt i flera bemärkelser, exempelvis betraktades den av fler människor, både vad gäller antal 

och målgrupp, vid olika tidpunkter och i olika miljöer.57 Affischen är en cirkulationskanal 

som typiskt tillhör reklamfältet, och den karaktäriseras också av att aktivt presentera bilden 

för mottagaren, vilket enligt Sonesson är ett av de drag som särskiljer reklam ifrån konst. 

Originalfotot gick inte via affischen som kanal, vilket kan härledas till att bilder med annan 

funktionsart än reklam inte i samma utsträckning brukar denna kanal.  

Reklambilden har dock även fått tillträde till en typ av kanal som vanligen används av 

konst, och den är numera en del av samlingarna på Victoria & Albert Museum i London. 

Museet som institution har ett märkbart inflytande över att konstituera bilder som konst, 

och även om Victoria & Albert Museum inte är ett renodlat konstmuseum bidrar det 

faktum att La Pietà möter betraktaren via ett museum som visar konst mycket till att tilldela 

den en funktion som konstbild. På museet ingår bilden i ”Prints, Drawings and Paintings” 

Collection och den behandlas och kategoriseras utifrån bildens medium. Den sammanförs 

därmed med bilder som är erkända som konst, vilket ger en smittoeffekt som ytterligare 

stärker dess konstfunktion.58  

                                                           
56

Juergen Brandstaetter, ”The Benetton Campaign”, New Delhi Conference: Legal and cultural issues in 
the advertising and marketing of consumer products – East meets West, november 1997, hämtad från: 
http://www.fdblawyers.com/library/articles/benetton-campaign.html [2012-11-21]. 

57
 Sonesson 1992, s. 283. 

58
 Victoria & Albert Museum: http://collections.vam.ac.uk/item/O76080/man-dying-of-aids-poster-
frare-therese/ [2012-11-23]. 
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Bilden La Pietà har rört sig både via reklamens etablerade kanaler i form av tryckta 

annonser och affischer, men också genom museet som är en legitim och legitimerande 

kanal för konst. De reaktioner och sätt som bilden har diskuterats på tyder dock på att 

bilden uppfattas som reklam trots att den via cirkulationen även har blivit en del av 

konstvärlden. Det tycks som att en bild inte blir eller talas om som konst enbart genom 

dess närvaro i konstens cirkulationskanaler. Vad gäller dess användande av tidskriften finns 

det inom kanalen en hierarkisk åtskillnad vad gäller placering mellan originalfotografiet och 

Benettons reklambild, men kanalen som sådan är ändå inte en del av konstfältet. Detta gör 

att bilden via tidskriften processas genom en kanal som är reklamens, vilket också bidrar till 

att befästa den som reklam. 

 

La Pietà och relationerna till konst och reklam 
 

Den främsta dubbelheten i La Pietà står att finna i sättet som den uppfyller kriterier för att 

ha en funktion som både konst och reklam. Inom funktionen finns dock en motsättning i 

form av ett säljande syfte och en närvaro två typer av konstnärligt fokus. Beroende på vad 

som ses som produkten som ska säljas förändras också bildens relation till reklamens tre 

stöttepelare. Följande kapitel syftar till att analysera och redogöra för hur de olika 

parametrarna verkar i bilden, och vilka konsekvenser detta får för bildens relation till 

konstfältet och reklamfältet.  

 

Konstens närvaro 

 

En av parametrarna i La Pietà som är nära kopplad till konst ligger i frågan kring bildens 

funktionsart och sättet som denna tar sig uttryck. Motivet av en man döende i AIDS är på 

intet sätt kopplat till företaget Benetton, utan visar istället upp en medvetenhet och en 

samhällskritik som ofta återfinns i konstbilder. Fokus i bilden ligger inte på en produkt eller 

ens det företag som är bildens avsändare, utan istället kan man identifiera två fokus som 

tillsammans eller enskilt utgör ett ramverk för konst. Bildens brutala realism fungerar som 

ett normbrott, vilket är typiskt för konstbilder med ett metalingvistiskt fokus. Samtidigt 

behandlas frågor om liv och död, rätt och fel, vilket motsvarar sättet som en konstbild med 

ett metafysiskt fokus tar sig uttryck. Detta i kombination med en visuell frånvaro av någon 

typ av konsumtionsprodukt gör att bilden kan kategoriseras som tillhörande funktionsarten 

konst.  

I synnerhet tycks det som att konstens metalingvistiska drag i bilden i kombination med 

avsändaren är det som skapar upprördhet och förvirring kring bildens verkliga funktionsart 

(om någon sådan alls kan sägas finnas). Normbrott och provokation med syfte att belysa 

sociala strukturer eller tabun utgör en del av konstens funktion, medan ett företag som 
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avsändare är karaktäristiskt för reklam. Intresset för upphovsperson har förskjutits till 

intresse för avsändare, men avsändarens närvaro behandlas ungefär som konstnärens 

närvaro i en bild – den spelar stor roll. Man kan här se att även om det betydande objektet 

skiljer sig ifrån konstfältet är mekanismen för dess betydelse densamma.  

Rent visuellt finns även en nära och medveten koppling till konst i form av David Kirbys 

likhet med historiska målningar av Jesus. En utmärglad man i 30-årsåldern som vid sin 

dödsbädd sörjs av sina närmaste skapar en oundviklig konnotation till konstens alla 

gestaltningar av det specifika motivet av Jesu död. En digital förändring av Kirbys ansikte 

bidrog också till att öka likheten med konstnärliga gestaltningar av Jesus. Även bildens titel 

La Pietà är en referens till Jesu död, då det är vad detta motiv traditionellt har kallats.  

Ytterligare en aspekt av bildens funktion tillhör konstens domäner, nämligen sättet som 

den medvetandegör betraktarens varseblivning och kräver självreflektion över det egna 

seendets villkor. Att avautomatisera varseblivningen är en av konstens funktioner och La 

Pietà uppnår detta genom att tillhandahålla en bild via ”fel” kanaler och med ”fel” syfte. 

Därmed lyfts frågan om varför vi uppfattar olika delar av bilden som inbördes motstridiga, 

och delar av seendets villkor kan synliggöras. Denna möjlighet till en avautomatisering ger 

verktyg som tillåter förflyttningar av hybridbilden. 

 

Reklamens närvaro 

 

Parametern cirkulation är ett av de mer dominerande sätten som reklamfältet är närvarande 

i La Pietà och dess kanaler är mer eller mindre entydiga. Både originalfotografiet och 

Benettons reklambild har gått genom tryckta annonser och affischer, vilka båda är kanaler 

som är typiska för en reklambilds cirkulationsart. Framförallt användandet av ett köpt 

annonsutrymme är karaktäristiskt för reklamen. Cirkulationskanalernas reaktioner är dock 

värda att notera, eftersom bildens rätt att få tillgång till dessa på vissa håll ifrågasattes. 

Någonting i bilden ansågs alltså inte höra hemma på reklamfältet, och som en följd av det 

nekades den också tillträde till en tidskrift vars tillhörighet ligger inom en kanal som är 

traditionellt tillhörande reklamen. Trots egenskaper i bilden som skulle kunna kategorisera 

den som konst, antyder ingenting i cirkulationen på en intention eller strävan efter att 

befästa bilden som ett konstverk. 

Synen på och behandlandet av den ursprungliga upphovspersonen är även dessa på vissa 

sätt förenlig med reklamfältets. Originalets skapare Therese Frare har egentligen ingen 

relation till den funktion eller användning som kopian har, och dennes bakgrund inom 

fältet är inte en avgörande del av fotografiets status. Istället är det skaparen av de 

förändringar som kopian har genomgått som i första hand räknas som upphovsperson, och 

den som fick stå till svars för reklambilden var Toscani trots att han faktiskt vare sig hade 

hållit i kameran eller haft något att göra med motivet. Frares påverkan på reklambilden 

behandlades som obetydlig, trots att det var hon som hade tagit själva den faktiska bilden. 
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Detta kontrasterar mot hur konstfältet i bilden Absolut Warhol lade stor vikt vid originalets 

upphovsperson och framhävde dennes närvaro även i reklambildernas kopior. Men om 

originalbildens upphovsperson spelade en mindre roll inom reklamfältet, motsägs detta 

samtidigt genom betonandet av Toscani som reklambildens upphovsperson. Hans syfte 

med reklambilden blev en del i att förstå och tolka den, och detta intresse för den snarare 

närmare konstens sätt att lägga vikt vid en teoretisk närvaro i bilden.  

Om man ser till bildens syfte så är reklamen närvarande även här. Det ytliga och visuellt 

synliga syftet är förvisso inte att sälja en produkt, men en förändring i analysingång visar att 

reklamens tre karaktäristiska egenskaper på andra sätt är i allra högsta grad närvarande i 

bilden. Istället för att syfta till att sälja Benettons kläder, är ett grundläggande syfte att sälja 

Benetton som företag och La Pietà verkar därmed i enlighet med en typisk reklambilds 

funktionsart. Bilden utgörs åtminstone till någon del av ett medvetet marknadsförande 

syfte. I detta fall lägger reklamfältet en mycket stor vikt vid bildens syfte, och bland annat 

på grund av just syftet valde vissa tidskrifter att stoppa annonserna. En bilds funktion som 

reklambild vilar på ett i grunden säljande syfte, men i La Pietà var det just detta som 

förhindrade dess tillträde till de kanaler som reklamen använder sig av. Detta antyder att 

enbart ett säljande syfte inte är nog för att en bild ska ha rätt att bruka reklamfältets kanaler, 

vilket på något plan motsäger att detta skulle vara den grundläggande principen för att en 

bild ska tillhöra funktionsarten reklam.  

Att neka en bild med ett säljande syfte att gå genom en av reklamens kanaler är intressant 

för hur syftet relaterar till utbudet av cirkulationsmöjligheter, och vilka sätt en hybridbild 

har att förhålla sig till detta i sin strävan efter fri rörlighet.  
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MODEBILDEN SOM MELLANTING 
 

Denna tredje och sista bild togs ursprungligen för modemagasinet Vogue 2007, men har 

sedan dess ställts ut som konst i Berlin59 och på Fotografiska i Stockholm.60 Bilden ingår i 

serien FACE/project som var ett samarbete mellan modefotografen Michelangelo Di 

Battista och konstnären Tina Berning. Då den är utan titel kallas den i uppsatsen för FACE 

för enkelhetens skull. I egenskap av modefotografi i Vogue skulle både funktionen och 

cirkulationen kunna vara mer eller mindre givna, trots genrens generella konstnärliga 

estetiska uttryck. På grund av dess förekomst i andra utställningssammanhang liksom 

upphovspersonernas olika bakgrund skapas en bredd i dessa parametrar som ger bilden nya 

egenskaper och därmed också en ny position. Den tydliga blandningen av olika medier blir 

också en synlig referenspunkt för en position på gränsen mellan två bildkategorier.  

 

50/50  
 

Motivet på bilden är ett halvkroppsporträtt av en 

kvinna, och skapas av en blandning av två medier, 

fotografi och måleri. Den vänstra sidan av 

kvinnans ansikte och hela munnen utgörs av 

målade konturer och en viss skuggning, medan 

hennes högra sida och resten av bilden är ett 

fotografi. Den målade delen är skissartad i rött 

och definierar framförallt ansiktets form, ögon, 

näsa och läppar. Även den höga frisyren låter sig 

förstås genom några till synes slarvigt ditmålade 

ovala former. Att döma av den fotografiska delen 

av bilden har kvinnan mörkt gråsprängt hår, 

mycket ögonskugga i en mörkröd och på vissa 

ställen nästan svart nyans, tydligt markerade 

mörka ögonbryn och en mycket lång och smal 

hals. Hon är iklädd en svart, något glansig överdel 

med veckade sömmar, mycket breda axlar och en 

hög, rund urringning. Detta bidrar till att 

accentuera nyckelbenen och förstärka intrycket av 

en lång hals. 

                                                           
59

 Fashion, 20 september – 15 november 2008, Camera Work, Berlin.  
Se http://www.camerawork.de/lang-en/exhibitions/past/2008/89.html [2012-11-18]. 

60
 Fashion! – modefotografi genom tiderna, 24 september – 9 januari 2011, Fotografiska, Stockholm.  
Se http://fotografiska.eu/Museet/Tidigare-utstaellningar/Fashion!-modefotografi-genom-tiderna 
[2012-11-18]. 

Bild 3: Tina Berning/Michelangelo Di 

Battista, FACE/project, 2007 för Vogue 

Italia. Mixed media. 
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De olika medierna fotografi och måleri i samma bild gör att den får en gestaltning där 

blandformen är visuellt uppenbar direkt. Istället för att sammanblandningen och utbytet 

endast sker på andra plan såsom syfte eller cirkulation är den omedelbar redan vid första 

anblicken. Detta skapar redan från början en dubbelhet i läsningen av bildens visuella 

uttryck, som förs vidare genom dess innehåll och på djupet via de olika parametrarnas 

beskaffenhet.  

I bilden finns ett flertal motsatspar eller skillnader närvarande, exempelvis mörkt och ljust: 

hår, smink och kläder är alla i mörka toner, medan kvinnan själv både som fotografi och 

målad bild är mycket ljus. Blandingen av fotografi och måleri för kvinnans huvud och 

ansikte kan ses som ett uttryck för organiskt och syntetiskt, vilket i sin tur för tankarna 

vidare till föreställningen om cyborgen – en hybridform av människa och maskin. Även 

paret motiv och bakgrund är påtagliga i bilden, genom att skillnaden dem emellan inte är 

lika självklar som förväntat. Motivet i den målade delen av bilden smälter ihop med den 

övergripande bakgrunden till den fotografiska delen, vilket gör att den faktiska övergången 

mellan motiv och bakgrund blir otydlig.  

Utöver motivets omedelbara uttryck är även många av de fastställda parametrarna på olika 

sätt motsägelsefulla i bilden, och både dess funktion och cirkulation tar vid där den 

inledande visuella blandningen slutar. De följande kapitlen syftar till att undersöka hur detta 

sker. 

 

En fot i varje läger 
 

Tillkomsten av bilden FACE är ett samarbete mellan två personer från olika 

bildtraditioner. Den ena är modefotograf och arbetar därmed framförallt med bilder vars 

funktion ligger närmare reklam än konst, och den andra är konstnär med ett bildbruk som 

hör hemma inom konstens funktionsart. Redan i bildens vagga är två olika krafter i rörelse, 

och dessa ger oundvikligen avtryck i resultatets funktionsart. Upphovspersonerna och deras 

respektive syfte är några av faktorerna där konst och reklam interagerar. I de närmaste 

kapitlen kommer dessa och andra aspekter att kartläggas och analyseras utifrån dess relation 

till konstfältet och reklamfältet, och den påverkan som dessa har på bildens egenskaper och 

rörlighet. 

 

Tolkningsfrihet och mångtydighet 

 

Bilden FACE är inte resultatet av en, utan av två personers skapande. Berning är att räkna 

som en etablerad konstnär, och detta är en bidragande del i hennes rätt att skapa konst. 

Hennes inblandning i bilden kan därför ge den status som konst. Di Battistas bakgrund är 
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inom modefotografi, en bransch som visuellt har annekterat ett konstnärligt uttryck, men 

vars syfte i grunden är att sälja kläder eller bygga varumärken. Dessa två upphovspersoner 

skulle därmed kunna motväga varandras inflytande, och resultera i att ingen av dem får 

betydelse för bildens funktion utan att den istället endast är avhängig andra faktorer. Dock 

är det snarare så att de båda inverkar på bildfunktionen och leder till att den får möjlighet 

att inhysa två funktionsarter utan en tydlig hierarkisk ordning. Vikten av upphovspersonens 

roll som bildens skapare bidrar till att dess funktionsart skulle vara konst. 

Två upphovspersoner påverkar också bildens inneboende syfte, eftersom det från olika håll 

finns två krafter i rörelse samtidigt. Å ena sidan bär bilden i egenskap av modefotografi på 

ett säljande syfte, vilket direkt kategoriserar den som reklam. Å andra sidan antyder en 

konstnärs deltagande i dess tillkomst att det också föreligger ett konstnärligt syfte som inte 

är relaterat till marknadsföring. Syftet med konst anses ligga bortom ekonomiska faktorer 

och för att bibehålla sin funktion som konst kan en bild därför inte ingå koalition med vilka 

andra parter som helst eller på vilka villkor som helst. En konstnärs partnerskap förutsätter 

alltså ett värde hos partnern som åtminstone har potential att få erkännande inom 

konstvärlden, och denna stora betydelse och status som konstnären tilldelas påminner om 

det sätt som en konstnärs mandat påverkar en bilds funktionsart som konst. Det uttalade 

samarbetet mellan parterna ger därmed Di Battista och hans syfte ett visst mått av 

trovärdighet. Det indikerar att Di Battista har ett syfte med bilden som inte uteslutande är 

att sälja, och då fotografiet använder sig även av en estetik som liknar konstens vittnar detta 

om en strävan efter en konstnärlig kvalitet. Den använder sig därigenom av en upprepning 

av konstens traditionella bildmönster, och ger den en typ av estetiskt fokus som 

karaktäriserar funktionen hos konst. 

Den potentiella närvaron av ett säljande syfte är dock svårt att bortse ifrån, eftersom bilden 

de facto är ett modefotografi och därmed har en oundviklig koppling till kläder, förvisso 

som estetiskt uttryck men även som konsumtionsprodukt. Det tycks dock inte finnas 

någon produkt som framvisas i bilden, vilket är ett av de villkor som Sonesson presenterar 

som gällande för reklambilder. Detta innebär att de övriga två inte heller kan uppfyllas, 

eftersom det inte går att differentiera eller överföra värde till en produkt som inte är där. 

Detta antyder att bildens funktionsart inte är reklam. Detta innebär dock inte att bilden per 

automatik blir konst.  

På grund av Bernings etablerade roll som konstnär skapas en förutsättning för att kunna 

skönja en konstteoretisk närvaro i bilden, vilket i sin tur ger en öppenhet för betraktaren att 

själv göra egna tolkningar. Bildens direkta relation till konstnären och via denna till 

konstvärlden gör att bilden därför kontextualiseras inom en konstteoretisk tradition, vilket 

är en faktor som enligt Danto utgör den skarpa skiljelinjen för en bilds position som konst 

gentemot andra bilder. Den teoretiska närvaron påverkas dock även av att motivet och 

medierna tillhandahåller en visuell tolkningsgrund som inte bara hänvisar ut ur bilden utan 

är intressant i sig själv. Denna kombination genererar en inåtgående riktning i bilden som 

uppmuntrar betraktaren att beröra frågor utanför dess rent visuella gestaltning. 

Tolkningsfriheten och den teoretiska nivå som dessa tolkningar tillåts ske på gör att bilden 
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kan signalera teman alltifrån kvinnan som objekt, en symbolisk stumhet, ytlighetens tomhet 

eller rädslan inför människans sammansmältning med döda material. Bildens riktning och 

mångtydigheten är egenskaper som placerar bilden inom konstens funktionsart.  

 

Reklamkontakt av tredje graden 

 

Att bilden FACE är ett uttalat modefotografi som har tagits av en etablerad modefotograf 

ger per automatik en koppling till ett säljande syfte genom dess association med kläder som 

konsumtionsprodukter. Reklamens funktion karaktäriseras enligt Sonesson av dess 

uppmaning till konsumtion, men detta kan även innefatta ett syfte att skapa ett allmänt 

klimat som är gynnsamt för företaget i förlängningen. Även om det i FACE inte finns en 

närvaro av vare sig ett företag eller en produkt, skulle man utifrån Sonessons resonemang 

kunna identifiera en strävan efter att uppnå en övergripande ideologi.   

På ett första plan har vi redan sett att bilden inte uppfyller några av reklamens 

karaktäristiska villkor. Tar man analysen ett steg längre skulle man dock kunna hävda att 

modeföretaget som är avsändare använder FACE som ett sätt att bygga sitt varumärke. 

Kopplingen till konstvärlden ger en positiv överföring av det värde som konst i sig själv 

redan besitter i samhället, och i viss utsträckning skulle ett samarbete med en konstnär 

bidra till att särskilja företaget ifrån andra i modebranschen. Utifrån detta perspektiv skulle 

därmed bildens djupare syfte vara marknadsförande och därmed att räknas som reklam. 

Detta resonemang fungerar dock inte för FACE, till följd av att det inte finns någonting i 

bilden som antyder vem avsändaren är. Inga logotyper, inga klädmärken, ingen slogan. Det 

leder också till att det inte finns någon synlig mottagare för värdeöverföringen, och den 

förlorar då hela sin poäng. Inte heller på detta plan tycks det finnas ett syfte som korrelerar 

med reklambildens säljande funktion.  

Tar man dock ytterligare ett steg vidare utkristalliserar sig ett syfte som tar sig uttryck på 

samma sätt som den direkta reklambilden gör redan på en ytlig nivå. Utgångspunkten är 

syftet att gynna mode, inte som klädprodukter eller som delar av ett företag, utan som ett 

kulturellt fenomen. Genom att inte ha ett företag som avsändare riktar modefotografiet 

inte betraktarens uppmärksamhet vidare till en fysisk produkt eller aktör, utan tillåter bilden 

att ta plats i egenskap av sig själv. Det skapar en koppling till konstfältets perspektiv på 

konst, och denna visuella och, i viss mån ideologiska likhet är vad som genererar en 

värdeöverföring från konst till modefotografi. Just denna avsaknad av avsändare är också 

sättet på vilket modevärlden differentierar sig ifrån andra fälts bildbruk där antingen 

upphovsperson eller avsändare är av stor vikt. Den visuella och uttalade presentationen av 

bilden som ett modefotografi är själva framvisandet av produkten. Alla dessa faktorer 

känns igen som konstituerande bilder med reklamfunktion.  
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Galleri Vogue – bildens cirkulationskanaler  
 

Bildens första cirkulationskanal var tidskriftsmediet, och den publicerades på en helsida i 

Vogue Italia. Tidskriften är en kanal typisk för reklamfältet, och att röra sig via denna 

bidrar till att bilden uppfattas som reklam.  

I och med att bilden inte var del av en 

redaktionell text upptog den istället 

betalutrymme, vilket är karaktäristiskt 

för reklambilder. Bildens placering i 

tidskriften är intressant även på andra 

sätt, bland annat vad gäller 

uppfattningen av dess innehåll. På 

motstående sida av uppslaget återfinns 

en bild av flaskan till parfymen Chanel 

no. 5, vars funktionsart uppenbart är en 

reklambild. Detta gör att det uppstår 

en koppling mellan reklambilden på 

ena sidan och FACE på den andra 

sidan, och likheten mellan det 

utrymme som FACE upptar och reklambildens utrymme gör att båda av betraktaren 

uppfattas som ett reklamutrymme. Och som vi alla vet upptas reklamutrymme av 

reklamannonser. 

Även om tidskrifter som kategori är en del av reklamfältet, finns i det här fallet också en 

faktor gällande vilken status och relevans den specifika tidskriften har. Om FACE hade 

cirkulerat på köpt utrymme via Se & Hör eller Veckorevyn hade det inte rått någon tvekan 

om att bilden var reklam, men Vogues kulturella värde påverkar även uppfattningen om 

själva cirkulationskanalen och ger den en något ökad status. Att Vogue rätt och slätt skulle 

publicera en bild av ett konstverk förefaller långt ifrån omöjligt, och detta skapar en viss 

osäkerhet kring vad bilden verkligen är. I samband med att bilden cirkulerar just i denna 

tidskrift, blir dess användande av reklamens cirkulationskanal inte en faktor som rakt av 

befäster bilden som reklam.  

FACE har dock inte enbart förekommit på reklamens domäner, utan även fått tillträde till 

konstfältets legitima cirkulationskanaler. Året efter att bilden syntes i Vogue var den, 

tillsammans med andra bilder ur samma serie, del av en utställning på ett galleri för 

fotokonst i Berlin. En bilds processande genom ett galleri tar den via en av konstvärlden 

godkänd kanal, och konstituerar den därigenom som en accepterad konstbild. Galleriet har 

Bild 4: Uppslaget med FACE/project, 2007 i Vogue 

Italia. 
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tidigare ställt ut verk av framstående fotografer som Man Ray och Helmut Newton61, vilket 

förser FACE med en koppling till dessa utifrån cirkulation.  

Några år senare utökade FACE sitt utbud av cirkulationskanaler och rörde sig vidare från 

galleriet till en utställning på Fotografiska i Stockholm, vilket innebar ytterligare en kanal 

genom vilken bilden kunde fortsätta att hävda sin position som konst. Utställningen 

Fashion! – modefotografi genom tiderna fokuserade, liksom namnet antyder, på modefotografiets 

historiska utveckling från 1920-talet fram till idag. Utställningens tema är en särskilt 

intressant aspekt att notera, då det inte nämns någonting om att bilderna som visas skulle 

vara konst. Istället benämns de som modefotografi som vore det en fristående bildkategori 

utan någon antydan att detta skulle vara en underkategori till konst. Faktum är att 

Fotografiska i sin presentation av utställningen nämner just bilderna av Berning och Di 

Battista, och skriver då ”Michelangelo Di Battistas och Tina Bernings hybrider mellan 

fotografi och måleri var en lyckad visualisering av modefotografiets starka dragning till 

konsten”.62 Genom att tala om en modefotografiets dragning till konsten säger man 

samtidigt att modefotografi inte är konst, vilket visar på att bara för att en bild får tillträde 

till konstens cirkulationskanal innebär det inte att den behöver anses vara konst. Den mer 

djupgående delen av själva modefotografiets funktion som hybrid mellan två olika fält 

berörs inte, utan hybriden som texten hänvisar till är den visuellt omedelbara som uttrycks 

via de olika medierna. 

 

FACE och relationerna till konst och reklam 
 

Vid första anblicken tycks det som att relationerna till konst och reklam är ganska 

likvärdiga, både vad gäller dess visuella gestaltning, upphov och var den har mött 

betraktaren. Denna typ av jämvikt är dock även komplicerad genom att båda parterna 

påverkar bilden från varsitt håll, istället för att påverkan fördelas genom makt över ett 

jämnt antal jämförbara aspekter i bilden. Hur djupt man väljer att gå i bilden är också något 

som spelar roll för i vilken utsträckning den är länkad till konst och reklam. En analys av 

parametrarnas egenskaper och de nivåer som de verkar på är ämnet för följande kapitel.  

 

Konstens närvaro 

 

Den direkta kopplingen till konstfältet är i FACE att en av upphovspersonerna är 

konstnär, dock är det också en fråga om vilken roll detta får för själva bilden. Inom 

konstvärlden ges en bilds upphovsperson en betydande roll för vilken status bilden tilldelas, 

                                                           
61

 Camera Work, http://www.camerawork.de/lang-en/the-gallery.html [2012-11-22].  
62

 Fashion! – modefotografi genom tiderna, 24 september – 9 januari 2011, Fotografiska, Stockholm. 
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medan det för en reklambild inte är den direkta upphovspersonen som är en central 

bärande faktor för bilden. I och med att FACE har två skapare med olika bakgrund är det 

intressant att se vilken sida man utgår ifrån när det gäller parametern upphovsperson. I 

bilden behandlas båda upphovspersonerna lika, men det gör också att man hamnar i ett 

läge där man tvingas välja den ena sidans sätt att förhålla sig till upphovspersonen som 

parameter: antingen att tona ned konstnärens betydelse eller att framhäva modefotografens 

betydelse. I FACE ter det sig som att valet föll på att tillerkänna båda personer betydelse 

för bilden, vilket överensstämmer med den hållning som konstfältet intar. 

I relation till upphovsperson uppstår också värderingen av parametern syfte. Dels vilka 

syften som identifieras i bilden, men också vems syfte det är som framhävs eller dominerar 

bilden. Att en konstnär har konstnärliga syften är i princip en självklarhet. Dock är det på 

vissa sätt svårt att skilja konstnärens syfte ifrån modefotografens, eftersom det är bilden 

som helhet som innehåller en konstnärlig kvalitet. Källan till detta går inte att dela in i de 

olika bidrag som respektive skapare står för, och detta konstnärliga syfte måste därför 

tillskrivas båda. Förekomsten av ett konstnärligt syfte, oavsett ifrån vilket håll detta 

kommer, medför också att det finns någonting i bilden som har en relation till 

konstvärlden. Med Dantos ord uppstår därigenom en konstteoretisk närvaro genom vilken 

bilden kan behandlas. Han menar att detta är den skiljelinje som utgör gränsen mellan 

konstbilder och andra bilder, vilket innebär att dess förekomst placerar bilden på den sida 

som befäster bilden som konst. 

Ser man till de krav som Sonesson menar behöver vara närvarande i konsten som 

funktionsart, i kombination eller enskilt, är det kanske framförallt ett estetiskt fokus som är 

verksamt i bilden, vilket tar sig uttryck i en likhet och upprepning av konstens estetik. På ett 

sätt skulle även ett metalingvistiskt fokus kunna anses som närvarande genom konstnärens 

samarbete med modefotografen, vars syfte räknas som säljande och därmed inte har rätt att 

tillträda konstens arenor. Genom att applicera ett konstteoretiskt perspektiv öppnas 

möjligheten att diskutera bilden som ett uttryck för en konstnärlig genuskommentar, vilket 

behandlar kategorier som manligt och kvinnligt. Detta avhandlande kring mänsklighetens 

stora frågor och kategorier är den typ av metafysiskt fokus som Sonesson räknar upp som 

en del av konstbildernas ramverk. Dock uppstår frågan kring hur en konstteori blir 

närvarande i läsningen av en bild om det inte redan finns någonting som gör den till konst. 

Det blir därför ett sätt att ytterligare befästa en bild som konst, men inte att ursprungligen 

eller på egen hand konstituera den som detta. Några av de fokus som karaktäriserar konst 

tycks alltså finnas i bilden, men konsten finns också närvarande via negation. Beroende på 

hur djupt in i bilden man söker finns inga tydliga tecken på att bilden skulle vara reklam, 

vilket i sammanhanget gör att den får större sannolikhet att räknas som konst.  

Cirkulationen av FACE är också en parameter som länkar den till konstvärlden. Genom att 

ha synts i utställningar på både galleri och museum har den givits rätten att processas 

genom kanaler, där själva processen är ett sätt att erkännas som konst. Denna cirkulation 

skapar också länkar till andra konstnärer och annan konst. Det uppstår dels en direkt och 

samtida länk genom att bilden ställs ut tillsammans med andra konstbilder, men det skapas 
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också en historisk länk genom att fysiskt vara på samma plats som tidigare konstnärer. I 

museisammanhanget på Fotografiska talar man dock inte om bilden som konst, utan som 

en modebild som uppvisar en dragning till konsten. Detta behöver dock inte vara 

avgörande för huruvida bilden verkligen är att räkna som konst, då andra parametrar skulle 

kunna väga upp detta.  

Bortsett från den omedelbara interaktionen och förhandlingen som finns mellan konst och 

reklam i form av dess upphovspersoner, visar FACE också på att en bild kan vara konst 

utifrån en mängd olika parametrar trots att dess upphov åtminstone till hälften utgörs av 

något annat än en konstnär. Ytterligare en aspekt som är intressant är sättet som en bild på 

flera sätt kan räknas som konst, men att ett tillträde till konstens cirkulationskanaler inte 

nödvändigtvis verkar för att befästa denna position. Både upphovspersonerna och 

kanalerna påverkar på olika sätt och i olika utsträckning hybridbildens rörlighet.  

 

Reklamens närvaro 

 

De områden där reklamen är tydligast närvarande i FACE är via bildens cirkulationskanal i 

en tidskrift samt en av upphovspersonernas befattning som modefotograf. I och med att 

bilden rörde sig och först mötte betraktaren sig via tidskriften Vogue, så använde den sig av 

en kanal som är nära kopplad till reklambilder. Även placeringen i själva tidskiften 

påverkade hur bilden uppfattades. Istället för att illustrera ett textmaterial och på så sätt 

vara en del av det faktiska innehållet, förekom den på ett utrymme och presenterades på ett 

sätt som är typiskt för reklam. På en helsida visades ingenting annat än bilden och seriens 

titel, och på motstående sida av uppslaget placerades en bild vars funktion var uppenbar 

reklam. Detta skapar en spegelupplevelse där den tydliga reklambilden länkas samman med 

FACE. Denna sammanlänkning fungerar i praktiken liknande det sätt på vilket reklam-

bilder syftar till en positiv värdeöverföring. I detta fall är det dock inte produkten i 

reklambilden som gynnas, utan istället är det FACE som blir mottagare av en överföring 

från reklambilden i egenskap av just reklambild. Beroende på vilken funktion som är 

eftersträvansvärd kan denna överföring vara antingen positiv eller negativ.  

Det faktum att modebilden i förlängningen är kopplat till kläder som produkt gör att 

modefotografens roll blir att på något sätt presentera de företag som producerar kläder. 

Detta lyfter frågan om upphovspersonens syfte med bilden. Modebildens relation till en 

uttalad köp- och säljmarknad gör att den får en säljande funktion, och modefotografens 

syfte förstås därmed som ett säljande sådant. En av upphovspersonerna tillskrivs därför, 

enbart i egenskap av sitt yrke, ett syfte med bilden som är karaktäristiskt för reklam. 

Samtidigt motvägs detta till viss del av att det synligt i bilden inte finns någon som helst 

antydan till att en specifik avsändare bakom de faktiska skaparna skulle gynnas av den i 

form av exempelvis ökad konsumtion eller varumärkeskännedom.  
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För att se andra parametrar där reklamen är närvarande krävs en djupare analys och ett 

flertal steg längre än till det som omedelbart kan identifieras i bilden. Bortom den visuella 

frånvaron av en fysisk produkt och bortom frånvaron av en säljande avsändare kan man 

börja tala om ett främjande av en mer abstrakt produkt i form av modet som kulturellt 

fenomen. Med denna ingång till materialet är det möjligt att identifiera alla de tre 

egenskaper som Sonesson uppger som reklambildens villkor. Han menar också att det 

karaktäristiska säljsyftet inte nödvändigtvis utgörs av en direkt uppmaning att konsumera 

en särskild produkt, utan att det är rimligt att även räkna fenomen som konsumtionsklimat, 

köpmönster eller sociokulturella ideologier till de ”produkter” som ska säljas. Utifrån detta 

resonemang är det därför inte särskilt långsökt att gå ner till bildens mest grundläggande 

premisser för att söka efter reklamens närvaro.  

Att reklamens funktion återfinns så långt in i bilden är intressant, eftersom det lyfter frågan 

om vad som händer när konsten och reklamen agerar på så olika nivåer. I bildens ytliga 

skikt är konstens funktioner dominerande, men på en djupare nivå upptäcks drag som ger 

uttryck för reklamens karaktäristiska funktioner. Hur rörlig en bild tillåts vara beror därmed 

på faktorer på flera olika nivåer, och för båda fält blir det relevant att förstå och avgöra på 

vilken nivå det är rimligt att dessa faktorer äger vikt.  

  



45 
 

AVSLUTNING 
 

Uppsatsens avslutande del kommer att sammanställa de resultat som har framkommit 

under bildanalyserna med syfte att jämföra de olika bildernas relationer till konst och 

reklam utifrån de parametrar som har undersökts. Genom denna analys kommer jag att 

återkoppla till uppsatsens inledande frågor och dra ett antal generella slutsatser om de 

förflyttningar och gränsöverskridanden som bilderna på olika sätt gör. Detta följs av en 

kritisk diskussion kring resultatet, dess betydelse, begränsningar och problem, men även av 

genomförandet och frågor av vidare intresse i andra sammanhang. Slutligen följer en 

sammanfattning av uppsatsens syfte, genomförande och viktigaste resultat.  

 

Slutsatser 
 

Hybridbilderna utnyttjar olika aspekter och parametrar för att falla inom kategorin konst 

respektive reklam, vilket visar på att båda fält har ett aktivt inflytande på alla delar av 

bilden. Detta leder i sin tur till att bilderna både inbördes och sinsemellan vilar på flera 

olika faktorer för att uppnå en rörlighet mellan fälten och det blir möjligt att åberopa 

legitimitet på vilket som av dessa fält. De tre bilderna i uppsatsen uppnår alla sin rörlighet 

genom olika parametrar och på olika nivåer, och illustrerar på ett bra sätt hur det finns flera 

möjliga vägar för hybridbilder att förflytta sig och uppnå ett gränsöverskidande.  

Utifrån parametern funktion kan en och samma bild samtidigt uppfylla både kriterier för 

reklam och kriterier för konst, och detta skapar en dubbelhet som ger bilden spelrum på 

båda fälten. Absolut Warhol får två skilda funktioner i en och samma bild, men dess 

funktion som reklam bygger i grunden på dess funktion som konst. Hade bilden inte 

uppfyllt de kriterier som krävs för att den ska räknas som konst, hade den heller inte 

kunnat fungera som en reklambild. Den positiva värdeöverföringen ifrån konst som bärare 

av eget värde hade exempelvis försvunnit om originalet inte ens hade räknats som konst, 

och differentieringen ifrån andra produkter hade möjligen sträckt sig till att de använde ett 

original som var gjort med både akryl och tryck. I Absolut Warhol är det reklamens 

funktionskriterier som direkt identifierbara, men konstens kriterier är ändå mest 

grundläggande att uppfylla genom att de används som ett sätt att ge bilden ett värde som 

reklam. Detta kan sägas vara ett grundligt sätt att ge en hybridbild rörlighet, då inträde och 

legitimitet på konstfältet kräver stora investeringar och kulturella kapital, inte bara för 

bilden Absolut Warhol utan även för Absolut Vodka som varumärke. Samtidigt kan man 

också hävda att en bra grund också bådar för en längre varaktighet, där både bilden och 

företaget bygger upp ett stabilt kulturellt kapital som kan utnyttjas på hela konstfältet.  

Även parametern cirkulation spelar på olika sätt en viktig roll i Absolut Warhol. Reklamfältet 

uppvisar en strävan efter att ta sig in i konstens kanaler, men även att skapa en breddning 
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för vilka kanaler som är godkända för att en bild ska uppfattas som konst utifrån 

cirkulation, men som reklam utifrån någon annan parameter. Exempel på detta ser man i 

att Absolut Warhol ställdes ut på W+K Exp. som drivs av reklambyrån Wieden + Kennedy, 

samt dess nuvarande plats på ett museum vars fokus ligger på produktkategorin som 

avbildas och inte på konstbilder i sig. Absolut Warhol lade grunden och gav legitimitet till en 

hel konstsamling, som i sin tur aktivt verkade för att befästa bilden som just konst. Ur allt 

detta har Absolut Warhol och indirekt hela Absolut Vodka lyckats skapa en pendelrörelse, 

där bildens funktion eller cirkulation inte är statisk, utan istället växelvis är verksam som 

konst och reklam.  

Modebilden FACE har en funktion som allra tydligast manifesteras som konst, och för att 

hitta reklambildens villkor krävs en djupdykning in på bildens allra mest basala nivå. Där 

återfinns en produkt som består av mode som kulturellt fenomen, vilket är det som i bilden 

skulle kunna koppla den till att bli en reklambild. Detta lyfter frågan om hur djupt det är 

relevant att söka i en bild för att tillskriva den en roll som det ena eller det andra. I FACE 

är funktionen på minst två andra och tydligare plan att räknas som konst, och dessutom är 

också andra parametrar verksamma i bilden som skulle kategorisera den som konst. Skulle 

en liknande djupdykning göras konsekvent vid bildanalyser är det möjligt att man i alla 

bilder slutligen når ett plan som på något sätt vilar på att sälja en produkt, hur abstrakt den 

än må vara. Det som framförallt påverkar bildens egenskaper som hybrid är parametern 

cirkulation. Dess anslutning till reklam uppstår genom bildens användande av reklamens 

kanaler och den fysiska placeringen i dessa. På uppslaget i tidskriften Vogue återfinns 

FACE motstående en tydlig reklambild av parfymen Chanel no 5, och denna placering ger 

FACE en nästan oundviklig konnotation till reklam. Även konstvärlden har antytt att 

bilden ligger utanför konstens domäner trots att den cirkulerade via dess kanaler, men 

enbart det faktum att bilden fick tillträde till dessa kanaler visar på möjligheten att den även 

är att räknas som konst. Till skillnad från Absolut Warhol tycks FACE ha en position som 

inte är helt befäst på vare sig konstfältet eller reklamfältet, utan den är snarare fast i 

gränszonen mittemellan. Detta skulle kunna innebära att bilden blir utstött ifrån båda håll, 

men i fallet med FACE intar den istället en plats på båda fälten, om än med något 

skiftande status.  

Benettons La Pietà är på vissa sätt en blandning mellan de två andra bilderna vad gäller 

funktion och dess relation till konst och reklam, samtidigt som den på andra sätt skiljer sig 

ifrån dem. Liksom i FACE innefattar själva fotografiets motiv ingen av de egenskaper som 

karaktäriserar reklam, men som en del av bilden finns också en företagslogotyp som 

drastiskt förändrar den och ger den en reklamfunktion som inte går att bortse ifrån. 

Manifest i bilden via logotypen finns ett säljande syfte direkt närvarande, och på ytterligare 

ett plan kan man utifrån reklamens tre utgångspunkter identifiera företaget självt som den 

produkt som marknadsförs. Man kan här hävda att reklamfältet agerar på både den direkt 

visuella nivån och en mer djupgående nivå där en underliggande innebörd kan hittas. 

Närvaron på båda dessa nivåer bidrar till att konstituera La Pietà som en bild vars 

funktionsart är reklam, men trots dessa uppenbara faktorer har den ändå drag som gör den 
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till en hybridbild. Ser man förbi logotypen framträder en bild som har tydliga kopplingar till 

konst, genom att den har både ett estetiskt fokus och ett metalingvistiskt fokus, båda vilka 

karaktäriserar konstens funktionsart. Originalbilden är dock vare sig konst eller reklam, 

utan ett dokumentärt fotografi, och bilden har därför gjort en förflyttning som även 

innebär ett gränsöverskridande mellan medie- och kommunikationsfältet och konstfältet. 

Ifrån den inledande övergången från en dokumentärbild till en kontroversiell reklambild, 

har den sedan tagit steget till att kunna räknas som samhällskritisk konst. I fråga om 

cirkulation har La Pietà också fått tillträde till en av konstfältets viktigaste kanaler, och även 

om Victoria & Albert Museum inte är ett renodlat konstmuseum får bilden ändå en något 

högre status på konstfältet som helhet. Denna hybriditet är dock specifikt gällande för just 

La Pietà och står inte på samma fasta grund som Absolut Warhol. Både företaget Benetton 

och skaparen Oliviero Toscani är långt ifrån att inneha det allmängiltiga kulturella kapital 

som Absolut Vodka anskaffade via Absolut Warhol, men diskussionen kring huruvida bilden 

är konst eller reklam kvarstår icke desto mindre.  

Upphov och syfte spelar i alla bilderna en viktig roll, dock på olika sätt. I Absolut Warhol är 

det upphovspersonen och dennes implicita konstnärliga syfte som i princip på egen hand 

befäster bilden som ett konstverk. Dessa delar får oerhört stor betydelse både vad gäller 

originalverket och reklambildens funktion. I La Pietà framträder två upphovspersoner som 

har del i bilden, men endast den som har skapat reklambilden betonas. Originalets 

upphovsperson har hamnat i bakgrunden. I detta kan man se reklamfältet i verkan då man 

väljer att inte tillskriva originalet eller dess upphovsperson någon större vikt. Samtidigt 

bortser man inte helt ifrån betydelsen av en upphovsperson, utan lyfter fram den person 

som är ansvarig för bilden i egenskap av just reklam. Dennes avsikt blir en faktor som 

påverkar bilden, och ger den ett alternativt syfte utöver det kommersiella som är så tydligt 

närvarande. Till skillnad från La Pietà är båda upphovspersonerna i FACE relativt jämlika 

delar av bilden, även om deras inflytande sker på olika plan. Detta likabehandlande av 

upphovspersonerna hade kunnat ta sig uttryck i att man dämpade bådas närvaro, men 

istället lyfte man fram dem som mer eller mindre likvärdiga. Följden blir att en 

upphovsperson som inte är konstnär erkänns betydelse för en bild som på flera sätt är 

konst, och den oerhörda vikt som konstfältet lägger vid upphovspersonens konstnärliga 

bakgrund och dokumenterade kompetens luckras därmed upp något. Samtidigt är upphov 

eller ursprung och syfte viktiga på både konstfältet och reklamfältet. En bild utan ett 

konstnärligt syfte ifrån rätt skapare är inte att räkna som en konstbild, på samma sätt som 

en bild utan en avsändare med ett säljande syfte inte är att räkna som en reklambild.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det utifrån de undersökta parametrarna i 

hybridbilderna går att notera tre olika typer av gränsöverskridanden och relationer till 

konst- respektive reklamfältet. Den första innebär att bilden bidrar till att bygga ett starkt 

kulturellt kapital som fortsättningsvis kan användas för att befästa dess rätt till rörlighet 

mellan fälten; den andra får en position mittemellan fälten och utnyttjar denna för att 

kunna förflytta sig i båda riktningarna; den tredje inriktar sig på att skapa rörlighet för en 
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enda specifik bild genom att först befästa sig som tillhörande en kategori och sedan själv 

tillhandahålla verktygen för att ifrågasätta denna kategorisering.  

 

Diskussion 
 

När jag påbörjade arbetet med den här uppsatsen var jag inställd på att hybridbilderna nog 

skulle uppvisa en stor mängd variation, dock hade jag inte förväntat mig att en så stor 

blandning och så många motsättningar skulle kunna identifieras. Bilderna skiljer sig 

sinsemellan både vad gäller vikten som läggs vid olika parametrar och specifika parametrars 

egenskaper. Även inom varje bild finns flöden som kommer både ifrån konstfältet och 

reklamfältet och riktas mot ett eller båda av dem. Att sammanställa några övergripande 

slutsatser har därför varit en utmaning med bilder vars själva natur vilar på just deras 

dubbelhet. Utöver dessa svårigheter i själva bildmaterialet är det även viktigt att notera att 

resultaten är specifika för just dessa bilder. Det är naturligtvis omöjligt att skissera en 

komplett eller en rättvisande bild av förflyttningarna mellan två fält utifrån endast tre 

bilder, men uppsatsens syfte har heller aldrig varit att göra detta. Istället antyder resultatet 

den mångfald av möjliga sätt som hybridbilder kan förflytta sig över fältgränser, och tanken 

har varit att tillhandahålla en startpunkt som väcker nya frågor som behöver ställas för att 

på ett både djupare och bredare plan kunna förstå hur konsten och reklamen i grunden 

interagerar med varandra. I och med att analyserna har utgått ifrån en given uppsättning 

parametrar innebär det att aspekter som ligger utanför dessa har lämnats därhän. 

Exempelvis har frågor om värdehierarkier och investeringar på respektive fält inte 

behandlats, och fokus har legat på bilder, och inte innefattat andra mediers förutsättningar 

och möjligheter till rörlighet. Utgångspunkten har också varit egenskaperna hos de objekt 

som förflyttar sig, och inte de aktörer som påverkar bildernas positioner.  

Trots att det finns ett flertal frågor som förblir obesvarade menar jag att uppsatsens främsta 

förtjänst är att i en konstvetenskaplig tradition påbörja ett studium av ett fenomen som i 

allra högsta grad involverar och påverkar konsten och dess villkor. Utbytet mellan fälten 

har skett till fördel för båda, men trots det har konstfältet tenderat att behandla reklamen 

styvmoderligt med hänvisning till att det till syvende och sist inte är konst. Samtidigt har 

reklamfältet uppvisat en strävan att närma sig eller slå sig in på konstens fält, och båda 

dessa förhållningssätt visar på en hierarkisk relation dem emellan. Denna hierarki behöver 

inte i sig vara problematisk, men jag anser att det bör vara av konstvetenskapligt intresse att 

belysa de relationer, strukturer och villkor som påverkar konsten. Hybridbilderna är en typ 

av material som kan bidra till en förståelse för detta.  

Uppsatsen har också relevans för både konstfältet och reklamfältet genom att erbjuda ett 

nytt perspektiv för att förstå de grundläggande mekanismer som tillåter de utbyten som i 

praktiken sker. Att veta vad som gör dessa utbyten möjliga och hur de påverkar relationen 

mellan fälten bidrar också till att förstå det egna fältets roll, och hur utbytet kan fortsätta att 
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vara positivt och gynnsamt för båda. Till skillnad från mycket av den tidigare akademiska 

forskningen kring konst och reklam är denna uppsats skriven utifrån ett konstvetenskapligt 

perspektiv istället för ett ekonomiskt. Att tala om konst som ett fenomen som kan tillföra 

reklam och konsumtionsprodukter ett ökat säljvärde tycks för mig spegla en syn på konst 

där dess egenvärde avlägsnas och konsten omvandlas till ett verktyg. Jag har istället valt att 

se till bilderna i egenskap av just bilder, och en del i uppsatsen har varit att undersöka i 

vilken utsträckning som bilderna kan sägas ha ett konstnärligt egenvärde och i vilken 

utsträckning de blir ett verktyg för något annat.  

Ett av skälen till att jag tycker att denna uppsats är viktig är för att det både är tråkigt och 

beklagligt att så mycket av den forskning som har gjorts om reklam inte kommer ifrån 

konstvetenskapligt håll. Liksom övriga samhället ser jag konsten som en bildkategori som 

är placerad ganska högt uppe på den kulturella statusstegen, men genom att vägra att 

behandla reklam som ens möjliga konstbilder stänger man också dörren för en stor mängd 

bilder som på olika sätt har flera konstnärliga kvaliteter. Istället är det reklamfältets 

discipliner, såsom marknadsföring, företagsekonomi och medie- och kommunikations-

vetenskap som behandlar konsten som möjlig reklam och därmed dominerar forskningen. 

Med endast den ena sidan representerad riskerar resultaten om konstens och reklamens 

relation till varandra att bli enkelriktade och missvisande. De utbyten som sker gestaltas 

ofta som en värdemässig envägsrutt och antyder att ett kulturellt värde går från konst till 

reklam i utbyte mot ekonomisk ersättning. Det är dock långtifrån självklart att det bara är 

reklamen som är mottagare av ett kulturellt värde, utan möjligheten finns att även konsten 

kan tjäna mer än enbart pengar. Den något kyliga behandling som reklambilder har fått av 

konstfältet är kanske inte så legitimerad som man först är lockad att tro. Föreställningen att 

reklambilder endast är till för att sälja gör dem till något fult som inte kan tillåtas träda in på 

det regelrätta konstfältet, och reklamens plats sträcker sig därför på sin höjd till det något 

vaga området visuell kultur. Hybridbilderna i denna uppsats visar på att det finns flera 

möjligheter till gränsöverskridande rörelser, och att konst och reklam ibland är så nära 

sammanlänkade att det är orimligt att konstvetenskapen avsäger sig ansvar för och 

handhavande av dessa bilder.  

 

Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka de rörelser och förflyttningar som sker mellan 

konstfältet och reklamfältet. Med utgångspunkt i parametrarna funktion, syfte, 

upphovsperson och cirkulation har tre bilder analyserats som alla har drag av både konst 

och reklam och därmed ger uttryck för en gränsöverskridande hybridform. Parametrarna 

funktion och cirkulation har använts utifrån de definitioner som Göran Sonesson ger i 

boken Bildbetydelser: Inledning till bildsemiotiken som vetenskap. Denna har också utgjort den 

övergripande teoretiska utgångspunkten, men även delar av Bourdieus fältteori har 

integrerats i synen på och villkoren för sociala fält. Analyserna har lyft fram på vilka sätt, i 
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vilken form och på vilka nivåer som dessa parametrar är närvarande samt hur de relaterar 

till konst respektive reklam. De tre bildanalyserna har framförallt visat på en oerhörd 

variation vad gäller konstens och reklamens inflytande. Bilderna skiljer sig sinsemellan i 

fråga om vilka parametrar som domineras av vilket fält och inom varje bild har flera 

motsättningar identifierats både mellan de olika parametrarna och på olika nivåer inom 

samma parameter. Denna variation har avslöjat olika möjligheter för hybridbilder att uppnå 

rörlighet mellan fälten, och framförallt tre olika sätt har kunnat urskiljas.  

Den första möjligheten för en bild att befästa sig som både konst och reklam är genom att 

verka på båda fältens villkor. Bilden får en funktion som konst genom att åberopa ett 

stabilt kulturellt kapital samtidigt som den uppvisar drag som är karaktäristiska för reklam. 

Detta är en långsiktig kulturell investering, men som då också framöver kan användas för 

att legitimera bildens rätt till en plats på båda fälten. En annan möjlighet är att istället 

fokusera gränsöverskridandet på en specifik bild. Genom att börja som kontroversiell 

reklam skapar bilden själv förutsättningarna för att ifrågasätta dess kategorisering, och ur 

detta uppstår en dubbel diskurs kring bilden. Detta möjliggör i sin tur en förflyttning från 

reklamens domäner till konstens, och kan i förlängningen skapa en konceptuell öppning 

mellan fälten. Den tredje möjligheten som har framkommit är att uppvisa en medveten 

ambivalens i flera parametrar såsom ursprung, syfte och estetiskt uttryck. Följden blir en 

tvetydig position mittemellan konstfältet och reklamfältet som tillåter förflyttningar i båda 

riktningarna.  

Eftersom uppsatsens material endast har bestått av tre bilder kan slutsatserna kring dessa 

inte anses vara giltiga och applicerbara på alla bilder med hybridform. Uppsatsen är istället 

en startpunkt för att belysa den variation av möjliga sätt som bilder kan tangera eller inträda 

på konstens, och därmed också konstvetenskapens, arena. Den betonar även vikten av att 

konstvetenskapen bidrar till kunskapsproduktionen kring de utbyten som sker mellan konst 

och reklam, istället för att överlåta detta till andra discipliner. Resultaten erbjuder också 

goda möjligheter för vidare forskning, exempelvis skulle det vara intressant att studera ett 

större bildmaterial, hybridbilders gränsöverskridande i relation till andra närliggande fält 

eller de aktörer som påverkar bildernas förflyttningar. Även andra konstnärliga 

hybridformer och hybriditet som konstvetenskapligt begrepp och fenomen är aspekter som 

kan behandlas vidare.  
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Bild 1. Andy Warhol, Absolut Warhol, 1986. Akryl och screentryck på duk, 137 x 112 cm. 

Absolut Art Collection, Spritmuseum, Stockholm.  

Bildkälla: Pressmaterial från Spritmuseum: http://vin---sprithistoriska-

museet.mynewsdesk.com/image/view/absolut-warhol-148942  

Bild 2. Therese Frare/Oliviero Toscani, La Pietà, 1992. Reklambild för United Colors of 

Benetton. Digitalt färglagt fotografi. 

Bildkälla: Design Observer: 

http://observatory.designobserver.com/media/slideshows/Italy_Benetton_David-

Kirby_O.Toscani.1992.jpg [2012-10-26]. 

Bild 3. Tina Berning/Michelangelo Di Battista, FACE/project, 2007 för Vogue Italia. Mixed 

media.  

Bildkälla: Tina Bernings hemsida 

http://www.tinaberning.online.de/detail.php?kategorie=projects&id=61&bild=2 [2012-

10-26] 

Bild 4. Tina Berning/Michelangelo Di Battista, FACE/project. Uppslag i Vouge Italia 2007, 

visar även reklambilden på motstående sida. 

Bildkälla: Tina Bernings hemsida 

http://www.tinaberning.online.de/detail.php?kategorie=projects&id=61&bild=10 [2012-

10-26]. 

 

Diagram 1. Illustration av ett perspektiv där gränszonen utgörs av att konstens fält och 

reklamens fält överlappar varandra. 

Diagram 2. Hybridbilders presumtiva rörelse vid en gränszon som i diagram 1. Inget 

faktiskt gränsöverskridande sker utan endast en förflyttning till det egna fältets yttre 

områden.  

Diagram 3. Illustration av ett perspektiv där gränszonen separerar konstens fält och 

reklamens fält. Visar även hybridbilders presumtiva förflyttningar utanför det egna fältets 

gränser och via en gränszon.  

 

 

 

 


