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 Uppsatsen behandlar relationen rum, verk och betraktare utifrån et verk av konstnären 
Olafur Eliasson. Undersökningen styrs av frågan om vilka fysiska faktorer som påverkar 
betraktaren i mötet med rummet och genom att studera verket Beauty (1993). Dessutom 
diskuteras Olafur Eliasson relation till betraktaren som en del av verket. Metoden har varit 
en kombination av litteraturstudier och fallstudie av verket Beauty som visades på AroS 
2005. Grundläggande för hela undersökningen är ett receptionsteoretiskt perspektiv, där 
fokus är flyttat från verket till betraktaren.  
  De fysiska faktorer som anses påverka vår visuella perception är ljus, färg, form, rum och 
rörelse. När parametern ljus tas bort ökar uppmärksamheten av andra sinnen. En förhöjt 
uppmärksamhet i situationen verkar öppna för en blick utåt mot andra deltagare i rummet. 
Olafur Eliasson relaterar till betraktaren mera som en aktiv deltagare och en fysisk del av 
verket. Deltagaren blir betydelseskapande för verket. 
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INLEDNING 

 
Min utgångspunkt inför arbetet med denna uppsats är ett starkt intresse för det att se 

eller uppleva ljus och rum. Tidigare studier på Konstfack, vid Avd. för Interdisciplinära 

Studier, i Perceptionsstudion med professor/konstnär Gösta Wessel och lektor Ulf 

Klarén har inspirerat till en vidare undersökning av vad som kan påverka vårt sätt att se 

eller uppleva rum. Under senare år har jag arbetat i olika museimiljöer som 

konstpedagog. Det har gett mig tillfälle att fundera över vad det innebär att beskriva 

rum och vad som sker när vi ser tillsammans. Hur agerar människor när de träder in i 

iscensatta miljöer? Vad ser de först? Hur rör de sig? Denna erfarenhet har för mig lett 

till ett växande intresse för vad som påverkar en rumsupplevelse. Hur fungerar vår 

perception i relation till rummet? Nu söker jag en fördjupning i ämnet rumsupplevelse i 

relation till utställningsrummet.  

 

En konstnär som arbetar med rum och perception i fokus är Olafur Eliasson. Jag har 

haft möjlighet att uppleva hans installationer vid ett flertal tillfällen och det blir i denna 

uppsats utgångspunkt för min undersökning kring rum, verk och betraktare. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i ett verk av konstnären Olafur Eliasson 

undersöka huvudfrågan, dvs. relationen mellan rum, verk och betraktare. Jag hoppas 

även att det för läsaren ska kunna bidra med en inblick i konstnären Olafur Eliassons 

verksamhet och en vidare diskussion kring betraktarens roll i relation till verket. De 

frågor jag ställer för att besvara huvudfrågan är: 

 

 Vilka fysiska faktorer påverkar betraktaren i mötet med rummet?  

 Vilka effekter har iscensättningen av verket Beauty på betraktaren?  

 På vilket sätt förhåller sig Olafur Eliasson till betraktaren? 

 

Teori och metod 

Jag baserar min undersökning på ett receptionsteoretiskt perspektiv, där fokus är flyttat 

från verket till betraktaren.1 Utgångspunkten är med andra ord att se betraktaren som 

implicerat i verket. E H Gombrich har i sin bok Art and Illusion (1972) bildat begreppet 

”The Beholders Share” och det blir här ett bra verktyg för att diskutera frågor 

                                                 
1Anne D´Alleva, Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing, London 2005, s. 109. 
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om relationen mellan rum, verk och betraktare. 

  

Min metod är en kombination av litteraturstudier och egna observationer. Med hjälp av 

studier av den litteratur, de intervjuer och film som finns tillgängliga, vill jag försöka 

närma mig Olafur Eliassons verksamhet och hans teorier rörande betraktarens roll i 

relation till rummet. Kunskaper inom själva begreppet perception i relation till rum 

söker jag via studier av litteratur och tidigare forskning inom ämnet. Utöver 

litteraturstudier är en del av min metod en fallstudie av verket Beauty från utställningen 

Minding the World baserat på ett besök på ARoS, Aarhus Konstmuseum, Danmark 

2005. Att fysiskt delta i verket har varit en förutsättning för att kunna förklara och 

beskriva verket Beauty utifrån min egen perception och upplevelse. Jag har även under 

våren 2011 sett utställningen Utopia på Arken utanför Köpenhamn där Olafur Eliasson 

deltar med verket Your Blind Passenger. Detta för att få ytterligare referensmaterial 

utifrån betraktarens position i relation till rummet och verket.  

 

Källmaterial och litteratur 

Det finns ett stort antal utställningskataloger och texter om Olafur Eliassons arbete. 

Hans verksamhet på den internationella konstscenen är omfattande. Den bok jag har 

ansett vara mest användbar för att söka svar på mina frågor har varit At se sig selv sanse 

(2004). Boken bygger på samtal mellan Olafur Eliasson och Anna Engberg-Pedersen, 

mag.art i konstvetenskap och Karsten Wind Meyhoff, lektor på Institutionen för Konst 

och Kultur på Köpenhamns Universitet. Innehållet har varit essentiellt för att studera 

bakgrunden till Olafur Eliassons sätt att arbeta med relationen mellan verk och 

betraktare i en konstsituation. Vilka faktorer, både materiella och immateriella som 

påverkar vår rumsupplevelse diskuteras också här. En annan viktig källa har varit 

Olafur Eliasson, Det indre af det ydre (2008) redigerat av Malene Ratcliffe. Här samlas 

ett antal texter av 5 olika konstkritiker och curators som kritiserar och belyser Olafur 

Eliassons verksamhet från 1991 till idag. Jag har även studerat ett antal 

utställningskataloger och artiklar i konstvetenskapliga tidskrifter som Artforum 

International för att få en helhetsbild av Olafur Eliassons arbetssätt och positionering i 

förhållande till konstscenen i övrigt.  

 

Det bärande materialet för min studie av verket Beauty är verket självt, så som det 

visades på ARoS, Aarhus Konstmuseum, i Danmark 2005. Jag har valt att fokusera på 

just detta verk eftersom det så tydligt exemplifierar det fokus på betraktare och 

perception i relation till verket som jag är intresserad av att diskutera. 
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Tidigare forskning och avgränsning 

Den tidigare forskning och vetenskaplig litteratur som jag har tagit del av har behandlat 

visuell rumsperception. Främst ska här nämnas Rudolph Arnheims bok Art and Visual 

Perception, a Psychology of the Creative Eye (1974) och Ernst Gombrichs Art and 

Illusion (1972). Det har skapat ett sammanhang för diskussionen om reception och rum. 

Även boken For Space av Doreen B Massey (2005) behandlar rumsbegreppet på ett sätt 

som är relevant för denna uppsats. Jag har inte lyckats hitta någon konstvetenskaplig 

avhandling eller uppsats som tar upp Olafur Eliassons konstnärskap. Dock finns det en 

kandidatuppsats från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Användandet av konst i 

samspel med landskapsarkitektur av Emma Johansson (2009), som tar utgångspunkt i 

en komparativ studie mellan konstnären Gunilla Bandolin och Olafur Eliassons arbete i 

relation till landskapet. En kandidatuppsats från Konstvetenskapliga Institutionen på 

Stockholms Universitet som berör ämnet ljus och rum är Natalia Goldins Ljus som en 

länk till det absoluta, genom konstnären James Turell (2004). 

 

Ämnet rummets fysiologi eller vad som kan sägas skapa ett rum är omfattande. 

Exempel på detta är The Construction of Space av den franska filosofen Henri Lefebvre 

som diskuterar rummet som en social produktion och Catharina Gabrielsson Att göra 

skillnad (2007) som behandlar det offentliga rummet som en politisk mötesplats. Dessa 

titlar berör inte just denna uppsats innehåll som fokuserar mera på kroppens möte med 

det fysiska rummet i en utställningssituation. En avgränsning har även varit nödvändig i 

relation till samspelet mellan ljus och färg. Detta har behandlats i doktorsavhandlingen 

The Visible and the Invisible: Colour Contrast Phenomena in Space (2009) av Gertrud 

Olsson, KTH Arkitekturskolan.  

 

Jag har valt att avgränsa mig till att enbart diskutera betraktarens roll inför ett specifikt 

verk av Olafur Eliasson, för att på så sätt närma mig ämnet rumsupplevelse på ett 

hanterbart sätt. Min förhoppning är att detta också för den tänkta läsaren ska bli en 

intressant presentation av konstnären Olafur Eliasson och hans teoretiska bakgrund. 

 

Disposition 

Min disposition bygger på en inledande introduktion till Olafur Eliassons verksamhet 

som ska ge en bakgrund till den fortsatta uppsatsen. Därefter följer i huvudtexten de tre 

parametrarna rum, verk och betraktare. Första avsnittet ”Rum” diskuterar de fysiska 

faktorer som påverkar oss när vi kliver in i ett rum. Andra avsnittet ”Verk” presenterar 

det specifika för verket Beauty 1993 utifrån betraktarens perspektiv. Tredje avsnittet 

”Betraktare” behandlar betraktarens roll i relation till ett verk av Olafur Eliasson och i 
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den avslutande diskussionen får jag möjlighet att diskutera den mera övergripande 

frågan om relationen mellan rum, verk och betraktare.  

 

Syftet med detta upplägg är att ge den tänkta läsaren en introduktion till Eliassons 

konstnärskap som leder in till en närstudie av hans metoder och material i ett specifikt 

verk. Detta ska slutligen leda till en diskussion av huvudfrågan dvs. verkningsmedel i 

relation till rum, verk och betraktare.  
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OLAFUR ELIASSON, EN PRESENTATION 

 
Bakgrund 

Olafur Eliasson är en dansk-isländsk konstnär född 1967 i Köpenhamn. Han utbildade 

sig på Kgl. Konstakademin i Köpenhamn 1989-95. Därefter flyttade Olafur Eliasson till 

Berlin och startade där Studio Olafur Eliasson med anställda tekniker och hantverkare 

som han utvecklar sina projekt i samarbete med. Idag bor och arbetar han både i Berlin 

och i Köpenhamn.  

 

Sedan 1990-talet är Olafur Eliassons verksamhet omfattande på den internationella 

konstscenen. Han representerade Danmark på Venedig biennalen 2003, med verket The 

Blind Pavilion. Eliasson beskrivs ofta som en konstnär som arbetar med en sorts 

”konstruerad natur”. Enligt Gunnar B. Kvaran, curator och chef för Museet för Modern 

Konst i Oslo, rekonstruerar han naturen i sina konstnärliga experiment.2 Ett exempel på 

detta är hans kanske mest omtalade utställning The Weather Project (2003) på Tate 

Modern i London.3 

 

The Weather Project 

 
Bild 1. The Weather Project 2003. 

                                                 
2 Gunnar B. Kvaran, Olafur Eliasson, Colour Memory and Other Informal Shadows, Astrup Fearnley 
   Museum of Modern Art, Oslo 2004, s. 81.  
3 Se gärna ett filmklipp om verket på http://www.youtube.com/watch?v=-dFOphuPqMo (2011-05-13)    
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Här iscensatte Olafur Eliasson en solnedgång i den enorma turbinhallen. Rummet är 152 

meter långt och med 35 meter i takhöjd. Solen bestod av ett stort antal natriumlampor 

placerad i en halvcirkel på väggen, vilket gav ett starkt gulorange monofrekvent ljus. 

Att ljuset var monofrekvent innebar att alla färger utom de gulorange och svarta 

släcktes. Rummet var fyllt med en svag dimma och hela turbinhallen inklusive sol 

speglades i taket och fördubblades då i storlek. Det visade sig under utställningens gång 

att många besökare satte eller la sig ner på golvet och gärna stannade kvar under längre 

tid i små eller större grupper. Mera än 2,5 miljoner människor ska ha sett detta verk.4 

 

Green River 

År 2000 var Olafur Eliasson inbjuden till Stockholm av IASPIS, International Artist 

Studio Program in Sweden. Han genomförde då projektet Green River. Detta är ett 

projekt som Olafur Eliasson har iscensatt i flera olika storstäder under åren 1998 till 

2001: Bremen 1998, Moss i Norge 1998, Los Angeles 1999 och Tokyo 2001. Från en 

bro mitt i centrala Stockholm, medan folk passerade förbi på väg till arbetet, hällde han 

en stor mängd pigment i det strömmande vattnet. Pigmentet, uranin, är ett ofarligt rött 

pigment som i kontakt med vattnet färger det intensivt grönt. Detta är en teknik som 

används av marinbiologer för att kunna följa havsströmmarna. Den lysande gröna 

strömmen väckte uppmärksamhet i medierna och en del frågor från allmänheten.5  

                
                Bild 2. Green River Stockholm 2000 

                                                 
4 Lars Bang Larsen, ”Scenen er sat”, Olafur Eliasson, Det indre af det ydre, Politikens Förlag, 
  Köpenhamn 2008, s. 51. 
5 Hans Ulrich Obrist och Olafur Eliasson, The Conversation Series, Verlag der Buchhandlung Walter 
  König, Köln 2008, s. 9. 
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Green River var enligt Olafur Eliasson ett sätt att utforska ifall vi ser vattnet som ett 

dynamiskt element i staden, som en transportväg exempelvis, eller mera som en statisk 

bild. Är det verklighet eller representation?6 Jag ser verket som ett tydligt exempel på 

Olafur Eliassons fokus på att få människor att förhållas sig mera medvetet och kritiskt 

till sin omgivning. Vad är det vi ser egentligen? Och hur förhåller vi oss till världen 

omkring oss? När Green River utspelade sig i en älv i Moss, Norge 1998 skrev 

konsthistorikern Lars Bang Larsen: ”Verket pågick kanske i femton minuter och dess 

färg framstod så giftig och onaturlig att det med säkerhet inpräntades i betraktaren 

minne”.7  

 

Efter att ha belyst några av Eliassons mera kända verk vill jag återkoppla till påståendet 

om ett tema i form av konstruerad natur. Jag anser att det är en förenklad slutsats 

baserad på de mest öppenbara verkdelarna i form av solgult ljus eller rinnande vatten. 

Även om iscensättningen kan ha likheter med olika naturfenomen missar man i den 

beskrivningen att det är betraktarens sinnesförnimmelse som är i fokus. Subjektet som 

en del av verket. 

 

Konst och vetenskap 

Olafur Eliassons arbete kan för betraktaren framstå som vetenskapliga undersökningar 

presenterat i ett konstnärligt sammanhang. Genom att dessa undersökningar eller 

laborationer framställs estetiskt vackert och upplevelsebaserade blir de tillgängliga för 

en stor publik. Detta stöds av konstkritikern Nicolas Hansson som skriver i 

Nättidningen Om Konst att Olafur Eliasson skapar en allians mellan estetik och 

vetenskap och lyckas framställa avancerade idéer på ett enkelt och lekfullt sätt.8 Hans 

installationer som ofta är ganska omfattande i storlek kan innehålla material som vatten, 

ljus, lavasten och dimma. Material som omedelbart kan anses peka mot Eliassons 

relation till Island och dess natur. Men det handlar inte om en sorts optiska illusioner 

eller skickligt iscensatta rum för att lura ögat. Konstruktionen är aldrig dold. Du kan 

som betraktare röra dig runt och bakom verket. Själv refererar Olafur Eliasson till sina 

verk som ”maskiner”, där konstruktionen tydligt redovisas för besökaren. Maskiner som 

producerar en situation i vilken betraktaren kan bli medveten om sitt eget deltagande.9 

                                                 
6 Obrist och Eliasson 2008, s. 10. 
7 Bang Larsen 2008, s. 51-52 (min översättning). 
8 Nicolas Hansson, ”Relationell naturromantik”, Om Konst, http://www.omkonst.com/04-eliasson- 
   olafur.html (2011-03-31). 
9 Anna Engberg Pedersen, Karsten Wind Meyhoff, At se sig selv sanse, Samtaler med Olafur Eliasson, 
   Informations Forlag, Köpenhamn 2004, s. 50. 
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Andra samtida konstnärer som också har arbetat med rumsliga installationer och med 

det artificiella ljuset som en del i verket är James Turell (1943-) och Dan Flavin (1933-

1996). Att inkludera den percipierande kroppen i konsten blev en tydlig tendens under 

1960-70 talet och begreppet ”Seeing yourself sensing” användes av både James Turell 

och Robert Irwin (1928-) som båda har sin bakgrund i ”The Light and Spacemovement” 

i Californien.10 Parallellt med detta ser vi minimalismen med sina seriellt producerade 

objekt som riktar uppmärksamheten mot betraktaren och rummet. Konsten lämnade 

väggarna och blev en del av rummet. Plötsligt delade verket helt konkret yta med 

publiken. Med minimalismen började en diskussion om det immateriella verket och 

rummets relation till betraktaren. Olafur Eliasson är en del av denna rörelse och har 

kallats en ”post-medium artist”.11 Han säger själv i ett brev till Doreen Massey, engelsk 

professor i Geografi, maj 2003: 

 

      I have in my artistic practice continuously tried to dematerialize the object hood in art 

in particular and the institutional idea of the “spectator” in general [---] I hope to 

question (and criticize) the idea of the polarised object versus the subject as the still 

preferred (institutional) way of integrating art into society.12 

 

Här får vi en tydlig indikator på Eliassons strävan att minimera eller kanske eliminera 

avståndet mellan objekt och subjekt, eller med andra ord mellan verk och betraktare. 

 

Ett fenomenologiskt perspektiv i Olafur Eliassons konst? 

Specifikt för Olafur Eliasson är att han fokuserar på verket som en tydlig representation 

och ett fenomen. Det är situationer begränsade av tid och rum. En filosof som har 

påverkat Olafur Eliasson är också Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) och hans teorier 

i fenomenologi. Detta hävdar Gitte Örskou, curator på AroS, Museet för Modern Konst 

i Aarhus. Hon skriver i katalogen till Olafur Eliasson utställning på ARoS Minding the 

World (2004) att Merleau-Ponty såg kroppen och världen som ett och samma material:  

 

      According to Merleau-Ponty, one does not dwell at some analytic distance from the world –

one simply is that interpretation one employs in taking one a given situation. And the world 

exists by virtue of the perspective one has on the world. Consequently, our awareness about 

                                                 
10 Anna Engberg-Pedersen, ”Tag dig tid, tag dig rum”, Olafur Eliasson, Det indre af det ydre, Politikens 
    forlag, Köpenhamn 2008, s. 127. 
11 Obrist och Eliasson 2008, s. 79. 
12 Eliasson 2004 (OlafurEliasson, Colour memory and other informal shadows), s. 89. 
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the world is similarly an awareness about the body, since the world and space are perceived 

by a sensing body in movement.13 

 

I slutet av detta citat nämns just de faktorer: världen (rummet) och den percipierande 

kroppen, som pekar in i Eliassons verksamhet. I beskrivningen av fenomenologi utgår jag 

här i från Jan Bengtssons beskrivning i boken Sammanflätningar, fenomenologi från 

Husserl till Merleau-Ponty (1988). Fenomenologin som inriktning grundades av den 

tyska filosofen Edmund Husserl (1859-1938) som ofta citeras för att ha sagt att vi ska ”gå 

till sakerna själva, så som vi erfar dom!” Enligt Husserl måste vi, för att erfara världen, 

glömma all förkunskap och gå till tingen själva. All kunskap måste med andra ord byggas 

om på nytt mellan subjekt och objekt. Enligt fenomenologin är all upplevelse eller 

erfarenhet subjektiv och varje objekt kan endast förstås i relation till en betraktare från en 

viss perspektivisk utgångspunkt. Merleau-Ponty knyter an till Husserls ”rena erfarenhet” 

men hävdar ändå att varseblivning är både historiskt, kulturellt och socialt betingad.14 

Fenomenologin som utgångspunkt kan relateras till Olafur Eliassons arbete med att rikta 

sig till ett subjekt, en betraktare, som uppmanas att se sig själv i relation till rummet och i 

förlängning av det i relation till världen.  

 

I ett receptionsteoretiskt perspektiv vill jag hävda att i ett möte med Olafur Eliassons 

installationer på plats blir det tydligt att verket riktar sig till betraktaren eller den som 

ser/upplever verket. Ofta syftar Eliassons titlar också till betraktarens del i verket, med 

titlar som Your Sunmashine, Your Surroundings Surrounded eller Your Rainbow 

Panorama som invigs juni 2011 på taket av AroS i Danmark. Titlarna påminner oss om 

vår egen del i verkets betydelse.  

 

Även om vissa material återkommer i Olafur Eliassons installationer, exempelvis ljus 

och dimma, är det material eller element som Eliasson huvudsakligen är upptagen av, 

enligt honom själv, människor. Allt annat ska uppfattas som ett försök att närma sig 

dessa.15  

 

 

 

                                                 
13 Gitte Örskou, “Inside the spectacle”, Olafur Eliasson, Minding the World, ARoS Aarhus 
    Kunstmuseum, Aarhus 2004,  s. 24. 
14 Jan Bengtsson, Sammanflätningar, fenomenologi från Husserl till Merleau-Ponty, Daidalos, Göteborg 
    2001, s. 72. 
15 Engberg-Pedersen och Wind Meyhoff  2004, s. 153. 
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Avslutningsvis i denna del av uppsatsen som jag hoppas har fungerat som en 

presentation av Olafur Eliasson, inser jag självklart problematiken i att text och statiska 

bilder gör det svårt för läsaren att visualisera verk som handlar om att uppleva rum. Jag 

kan bara påpeka att finns det tid och nyfikenhet går det att se illustrerande filmsekvenser 

på webben.16  

                                                 
16 Ett bra introducerande klipp om Olafur Eliassons verksamhet Space is process finns att se på  
    http://www.jjfilm.dk/produktioner/kunst/olafur_eliasson/.(2011-05-12) eller Olafur Eliassons hemsida 
    på  http://www.olafureliasson.net/works.html (2011-02-01). 
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RUM 

 
Vilka fysiska faktorer påverkar vår rumsupplevelse  

I vår perception av ett rum använder vi aktivt alla kroppens sinnen och vårt medvetande 

för att uppleva rummet. Vi registrerar ljus och mörker, söker form, färg och själva 

rummets storlek eller proportioner. Med perception av ett rum menar jag sättet varpå vi 

ser, uppfattar och möter rummet. Jag bortser här från kulturella faktorer, kön, klass, osv. 

och ser enbart till det som är gemensamt för oss människor, ett grundläggande sätt att 

orientera sig på i relation till yta och rum.  

 

Rudolf Arnheim, professor i psykologi, beskriver visuell perception som att omedelbart 

konstatera någots storlek, ljushet och placering i rummet. ”Seeing something involves 

assigning it a place in the whole: a location in space, a score on the scale of size ore 

brightness ore distance.”17 Rudolf Arnheim poängterar att det som mest effektivt fångar 

en människas uppmärksamhet är kontraster och att något är i rörelse. Våra ögon söker 

efter det som tydligt skiljer sig ut från bakgrunden och särskilt ifall det rör sig. Detta 

kan enligt Arnheim förklaras som en utvecklad förmåga i människans seende. 

Ursprungligen kan en rörelse i vår omgivning ha stått för en eventuell fara eller ett byte 

som kräver en viss reaktion. En direkt och snabb reaktion på rörelse har varit avgörande 

för vår överlevnad och utveckling.  

 

Här är det intressant att lyfta Doreen Massey, professor i geografi, in i undersökningen 

av vad som påverkar vår rumsupplevelse. Massey anser att vi har en vana att tänka på 

rummet som en yta, en yta som eventuellt kan erövras. Vi bör, enligt Massey, skilja på 

begreppet rum och plats. Vad skulle hända ifall vi tänkte mera på rummet som en sfär?18 

Jag kommer att återkomma till rummet utan en tydlig avgränsning senare i uppsatsen. 

 

Ljus, färg, form, rum och rörelse 

Av våra fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak, är det synintrycket som är det 

dominerande i vår perception av rum. Enligt Anders Liljefors, arkitekt och professor på 

KTH, tar vi emot 80 % av informationen genom seendet när vi går in i ett rum. Vi 

                                                 
17 Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception, University of California Press, Berkeley 1974, s. 11. 
18 Doreen B Massey, For Space, Sage Publications, London 2005, s. 4-10. 



 14

sammanställer blixtsnabbt alla optiska bilder till en helhet och upplever ett 

tredimensionellt rum. ”Vi ser inte plana bilder, utan rum och rumssammanhang”.19  

 

 
  Bild 3: Neckers kub. 

 

Ett bra exempel på vårt rumsliga seende är figuren ”Neckers kub” som är i stort set 

omöjlig att se som enbart svarta linjer i ett plan och inte som ett rum. Betraktar man 

kuben en liten stund går det att vrida perspektivet så att högra respektive vänstra sida är 

fram i bilden, men vår hjärna kan inte låta bli att försöka skapa en meningsfull bild och 

därmed tolka linjerna som något rumsligt. 

 

Ljuset är självklart grundläggande för vår visuella perception. Utan ljus kan ögat inte 

observera vare sig form, färg, rum eller rörelse.20 I fysikens värld har ljus länge 

beskrivits som synlig strålning, där en viss våglängd bestämmer en viss färg. Men 

strålningsenergi är inte synlig och ljus och färg existerar inte i fysikalisk mening. 

Numera vet vi att det först är i mötet med något som ”ser” att ljus och färg uppstår. Ljus 

och färg handlar helt enkelt om en upplevelse. Med andra ord existerar ljus och färg 

enbart kopplat till seende.21 Just denna insikt, att ljus och färg är beroende av ett 

subjekt, det vill säga någon som ser eller upplever, gör det till ett bärande element i 

Olafur Eliassons verk. 

 

Avslutningsvis i detta avsnitt ska också nämnas att vår uppsättning av sinnen är mera 

komplex än de fem man vanligen nämner: syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Det 

inkluderar också ett antal ”småsinnen” som berör balans, avstånd, förnimmelse av tid 

och djup. Det verkar omöjligt att definiera vilka sinnen som är biologiska, kognitiva 

eller kulturella, men det mest intressanta i sammanhanget är också att vilka sinnen vi 

använder oss av är beroende av sammanhanget.  

                                                 
19 Anders Liljefors, ”Ljus och färg i seendets rum”, Forskare och praktiker om färg, ljus och rum, red. 
    Karin Fridell Anter, Formas, Stockholm 2005, s. 232. 
20 Arnheim 1974, s. 303. 
21 Liljefors 2005, s. 229. 
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Olafur Eliasson och rummet 

Olafur Eliasson verkar ständigt upptagen av rumsliga problem och en sorts 

experimenterande med våra kroppsliga sinnen och förmåga att uppleva eller erfara 

världen. Han är intresserad av hur en betraktare med sin kropp och sitt deltagande eller 

engagemang och närvaro aktiverar ett rum. Hur vi konkret ”aktiverar” eller påverkar vår 

omgivning. Här finns en koppling till fenomenologin och Husserl igen, som menade att 

vi erfar världen och därmed påverkar den. Eliasson undersöker på olika sätt våra fysiska 

förnimmelser av rum. Vad innebär orientering, det att se sig själv i förhållande till en 

horisont, känna tyngden mot underlaget och definiera avstånd? Att förnimma ett rum att 

röra sig i. 

 

Sedan renässansen och introduktionen av centralperspektivet har bildkonsten skapat en 

illusion av rum. Att se en bild kan förenklat uttryckt vara att se eller försöka förstå ett 

rum. När vi ser en plan bild ser vi tre dimensioner på en tvådimensionell yta. 

Centralperspektivet skapar en horisontlinje och ett stabilt och lineärt perspektiv. 

Eliasson vill ifrågasätta centralperspektivets dominans. Han menar att 

centralperspektivet som uppfattningskod har blivit naturaliserad i en sådan grad att det 

är svårt att förställa sig andra sätt att orientera sig på.22 Genom att använda exempelvis 

dimma som element i flera av sina verk skapar Eliasson en oklarhet i rummets 

konstitution. Det är ett försök att få betraktaren eller deltagaren i verket att evaluera sitt 

sätt att skapa en rumsupplevelse. Att medvetet skapa en viss osäkerhet. Eliasson säger:  

 

I samhället respekteras det generellt inte att vara oklar i sin definition av vare sig 

ett rum, en situation eller sig själv. Men det kan ses som något mycket produktivt i 

vårt sökande efter alternativa sätt att se och förhålla oss till världen på.23  

 

Som ett exempel på ett verk som jag anser undersöker hur en sådan osäkerhet påverkar 

vår rumsuppfattning kan nämnas Eliassons verk Your blind passenger, Arken 2011. 

Detta verk består av en 90 meter lång platsbyggd korridor eller tunnel som du kan gå 

rakt igenom. Inne i tunneln går du i en tjock vit dimma och ser knappt 1 meter framför 

dig. Du ser inte dina egna fötter eller fingrarna på din utsträckta arm. Dimman ändrar 

färg från lysande vitt till intensivt gult. Verket utmanar vår orienteringsförmåga och det 

är omöjligt att känna rummets avgränsning.  

 

                                                 
22 Engberg-Pedersen och Wind Meyhoff 2004, s. 137. 
23 Engberg-Pedersen och Wind Meyhoff 2004, s. 139 (citat av Olafur Eliasson, min översättning). 
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I verket Your blind passenger upplever betraktaren varken form, kontrast eller avstånd i 

rummet, endast ljus och diffus färg. Vi har ett rum som är utan tydlig avgränsning, 

vilket jag nämnde tidigare på sida 13. Detta exempel belyser det sätt varpå Eliasson hela 

tiden använder rummet för att visa hur våra sinnesförnimmelser konstituerar vår 

omgivning. Var går gränserna för ett rum? Kliver vi in i en ny situation ändras våra 

sinnen och därmed vårt perspektiv. Vi påverkar rummet och rummet påverkar oss. 

 

Som svar på min frågeställning vilka fysiska faktorer som påverkar betraktaren i mötet 

med rummet blir svaret att det är ljus, färg, form, rum och rörelse som registreras 

genom visuell perception. Av de fem nämnda fysiska faktorer vi registrerar i rummet är 

rörelse det som attraherar uppmärksamheten mest effektivt.  De fem sinnen som är 

aktiva i en upplevelse av det fysiska rummet är syn, hörsel, känsel, lukt och smak, 

tillsammans med andra sinnen som exempelvis balanssinnet och tidsförnimmelse. Av 

dessa sinnen är det via synen vi intar mest information. När Olafur Eliasson begränsar 

förmågan till visuell orientering, exempelvis med hjälp av dimma, skapas en osäkerhet 

som kan öppna upp för en ny erfarenhet av rummets definition.  
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VERK 
 

En studie av verket Beauty 2005 

 

      
      Bild 4. Beauty 1993. 

                 

Verket Beauty var en del av Olafur Eliassons utställning Minding the world på ARoS, 

Aarhus Konstmuseum i Danmark, 2004 till 2005. Installationen består av ett svart rum 

där en vattendimma är belyst mitt i rummet. Vattnet kommer från synliga plaströr och 

fördelar sig som en vägg av vatten tvärs över golvet. Materialen i verket är en ljuskälla, 

vatten, spridningsslang, plastduk och en pump. Storleken har varierat efter rummets 

dimensioner vid de olika tillfällen verket har visats. Det presenterades första gången i 

New York 1993. Möjlighet att se filmsekvenser av verket Beauty finns på nätet.24 

                                                 
24 http://www.youtube.com/watch?v=9AGtSvfzUjw&feature=related (2011-05-12) eller  
     http://www.youtube.com/watch?v=HdiNzFevAns (2011-05-12). 



 18

Vad aktiveras hos betraktaren i ett möte med verket Beauty? Man kliver in i ett mörkt 

rum och sänker omedelbart tempot. Att träda in i ett mörkt rum sätter orienterings 

förmågan ur spel för en stund. Gradvis ställer man in kroppen på en främmande 

situation och registrerar omgivningen med ökad uppmärksamhet.25 Rummets 

avgränsning blir otydlig och blicken dras till det enda som är belyst: verket i mitten av 

rummet. Ett draperi av ljus eller vatten från tak till golv. Du går fram till verket för att se 

bättre, försöka förstå vad du ser. Många besökare ”tar” på vattnet och vid mitt besök av 

utställningen på ARoS såg jag en person gå tvärs igenom verket. Fukten i rummet 

lägger sig på din hud och aktiverar på så sätt känsel och inte bare seende. När du rör dig 

i rummet med blicken mot vattnet uppstår i en viss position, på grund av ljusets 

brytning i vattendropparna, en regnbåge. Det blir en upptäckt, som du inser lätt skulle 

gå att missa. I det ögonblick av upptäckt, blir du medveten om dig själv i rummet, att du 

delar det med andra som också ser. Frågan uppstår om de ser samma sak som du/jag 

eller ser de något helt annat? 

 

Att verket kan få betraktaren att rikta uppmärksamheten mot ett kollektivt seende, 

beskrivs även i katalogen till utställningen Take Your Time, då verket Beauty visades på 

San Francisco Museum of Modern Art i 2008: 

 
         Since 1990 Eliasson has produced hundreds of light installations, sculptures and 

photos that focus the viewers attention away from the object and towards the 

process of perception. For example, in Beauty (1993), an early installation 

consisting of light whose rays are projected through sprinkling water to produce a 

rainbow, the viewers’ movements in space allow them to se different colours of the 

spectrum. Each move engages the work in ceaseless signification. Because people 

do not stand in front of Beauty as if before a picture, but rather inside it, actively 

engaged, the work posits the very act of looking as a social experience.26 

 

         Jag har redan nämnt syn och känsel som aktiva parametrar i mötet med rummet och 

verket. Ett annat är rörelsen. Verket i sig är stilla och ganska ljudlöst, men det kräver att 

du rör dig i förhållande till vattnet för att spektralfärgerna ska uppstå. Regnbågen ändrar 

form och färgintensitet allt efter vart i rummet du befinner dig. 

 

 

                                                 
25 Kit Lindved Hansen, ”Formidling er sådan set alting” Olafur Eliasson, Det indre af det ydre 2008, s 88. 
26 Klaus Biesenbach, Roxana Marcoci, “Towards the sun”, Take your time: Olafur Eliasson,  
    red. Madeleine Grynsztejn, Thames & Hudson, San Francisco 2007, s. 185. 
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I filmen Notion Motion talar Olafur Eliasson om verket Beauty: 

 

         The interesting thing about a rainbow is that as we move around in the space, the 

degree of the rainbow changes accordingly. The idea that if we don’t look the 

degree would not be there and there would be no rainbow.  

        I’m quite intrigued by the fact that this is maybe not here when we are not here. 

Just like everything else in the museum really. But here it’s sort of obvious the 

ephemoriality is really dependent on your presence. We project the rainbow on to 

the water. It’s not the sun and the rain which projects the image of the rainbow on 

to us. And as a museological statement that’s very nice! 27 

 

Här beskriver Eliasson en förflyttning av det betydelseskapande. Från verket som 

avsändare till istället museibesökaren, eller betraktaren, som den som ”projicerar” eller 

avsänder verket. Gombrich skriver i sin bok Art and Illusion om vårt ögas ”projektion”. 

Vad vi ser kommer alltid att vara en tolkning och eftersom tolkningen bygger på 

förväntningar skapade av tidigare erfarenheter, blir valet av tolkning helt beroende av 

betraktaren. Det går med andra ord enligt Gombrich inte att skilja på vad vi ser och vad 

vi vet. Det finns inget ”oskyldigt öga”. Vad vi ser, tolkar, percipierar beror på vår 

förmåga att känna igen saker eller bilder vi har lagrat i vårt minne. Vi projicerar en viss 

bild.28 Bilden av regnbågen i verket Beauty är unik för varje betraktare. Vi kan relatera 

verket Beauty till Gombrichs begrepp ”The beholders share”. Jag tolkar begreppet ”The 

beholders share” som det sätt varpå betraktaren genom att se och tolka ett verk 

fullbordar det. Först när vi kliver in i rummet eller konstsituationen och deltar som aktiv 

betraktare, blir verket i någon mening till. Det som gör Beauty till ett nyckelverk i 

Eliassons produktion är det tydliga fokus på betraktarens position och deltagande som 

avgörande i verket. Som Daniel Birnbaum beskriver det i Artforum International 

(1998): “take one step in either direction, and the whole thing’s gone”.29 

 

Sammanfattningsvis kan effekten av iscensättningen av verket Beauty beskrivas i två 

delar. När vi som betraktare går in i ett mörkt rum dras blicken till det lilla ljus som 

finns och situationen skapar en koncentrerad uppmärksamhet. Andra fysiska sinnen 

förhöjs, som exempelvis hudens känsel. Mörkret gör dessutom att vi rör oss långsamt 

och blir mera uppmärksam på vår egen kropp och de vi delar rummet med. 

                                                 
27 Citat av Olafur Eliasson ur filmen Notion Motion, Jan Schmidt-Garre, Parsmedia, Germany 2005, 
     0:07:44 (transkriberat av mig). 
28 E H Gombrich, Konst och illusion, Rabén & Sjögren, Uddevalla 1972, s. 178. 
29 Daniel Birnbaum, ”Openings, Olafur Eliasson”, Artforum International, april 1998, s. 106. 
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BETRAKTARE 
 

Betraktare eller deltagare 

Vad är då betraktarens roll i ett verk av Olafur Eliasson? Olafur Eliasson arbetar 

medvetet med att få bort den passiva definitionen av en ”betraktare”, som endast ser ett 

verk utifrån, och använder hellre ordet ”deltagare”. När vi vanligtvis använder 

begreppet ”betraktare” innebär det ett visst avstånd till verket och upplevelsen av verket 

uppnås genom vår syn, genom det betraktande ögat. I ett samtal om subjektets roll i en 

konstupplevelse säger Eliasson: 

 

Genom att prata om deltagaren istället för betraktaren önskar jag att understryka att 

perception är en aktivitet. En aktivitet som inte kan ses skild från kroppen och 

medvetandets område och inte heller skiljas från verket och det sammanhang verket 

presenteras i.30 

 

Att peka på betraktandet som ett aktivt deltagande anser jag också öppnar för relationen 

mellan rum, verk och betraktare som något mycket mera föränderligt. Det kan ses som 

ett ifrågasättande av det statiska subjektet och i stället syfta till en individ som hela tiden 

producerar sig själv. I mötet med konsten är det interaktionen mellan verk, deltagare 

och rum som skapar subjektet. 

 

Eliassons har i många intervjuer diskuterar just interaktionen mellan kropp, rum och 

verk. Han menar att det att få syn på sig själv, att se sin egen medverkan och 

engagemang i verket, i förlängningen kan leda till ett uppvaknande i förhållande till sitt 

liv och möjligheter utanför själva konstsituationen. Olafur Eliasson är intresserad av hur 

vi upplever ett verk eftersom det berättar något om hur vi upplever eller percipierar 

verkligheten i övrigt.31 

 

I ett perceptionteoretiskt perspektiv måste vi fråga vilken betraktare vänder sig då ett 

verk av Olafur Eliasson till? Finns det en optimal betraktare? Med sina verktitlar som 

tydligt inkluderar betraktares del i verket, finns det kanske en underton av eget ansvar. 

Upplevelsen är beroende av ditt eget engagemang i situationen. Här är det viktigt att 

poängtera att det självklart inte finns en uttalad rätt eller fel upplevelse av ett visst verk. 

Men det är dock tydligt att vi förväntas vara mera än passiva åskådare.  

                                                 
30 Engberg-Pedersen och Wind Meyhoff 2004, s. 49 (citat av Olafur Eliasson, min översättning). 
 
31 Engberg-Pedersen och Wind Meyhoff 2004, s. 63. 
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Just detta att Olafur Eliassons verk är vad man kan kalla ”upplevelsesbaserade” har 

öppnat för en viss kritik. I recensioner i media har Eliassons utställningar beskrivits som 

att ”underhållningsfaktorn är hög [---] när man strosar runt i alla rummen och blir utsatt 

för olika optiska och sinnliga fenomen.”32 Det som talar emot Olafur Eliassons verk 

som underhållning är att betraktarens inte ses som enbart konsumerande men även 

producerande. Att se är inte enbart att ”ta in” något. Det är också att skapa en betydelse 

av det vi ser, att ge det mening. Olafur Eliasson är medveten om det förförande i 

upplevelsen och förhåller sig kritiskt till det. I filmen Notion Motion säger Eliasson I en 

intervju med Adrian Searle: 

 

Sometimes pleasure can take over, or colonize, the potential of a project. I hope it isn’t over 

the top pleasurable. Newer the less, I off course would like to create some kind of key to the 

engagement. Something very exiting, ore something quite exiting, can sometimes be that 

sort of entrance. The surprise element of pleasure in terms of catching people and suggest 

that it’s worthwhile to get a little more engaged. 33 

 

Ur betraktarens perspektiv är resultatet av mötet med rummet ett ifrågasättande av vad 

som skapar en upplevelse både i och utanför konstsituationen. Det intressanta är ifall 

upplevelsen av ens engagemang i den iscensatta situationen följer med en utanför 

verket.  

 

För att svara på frågan om Olafur Eliassons förhållningssätt till betraktaren vill jag 

återgå till exemplet med verket ”Your blind passenger”. Utifrån ser du tydligt tunnelns 

konstruktion i plywood, ungefär som att först se en målnings baksida. Sedan när du 

kliver in i tunneln blir du en fysisk del av verket. Dimman lägger sig på din hud och det 

finns inget avstånd mellan verket och din kropp. Eftersom det inte går att orientera sig i 

rummet dyker andra besökare plötsligt upp, alldeles nära. När du vandrar genom dimma 

skapas en ny erfarenhet av både det personliga och det kollektiva rummet. Resultatet av 

Eliassons verk är att betraktaren blir en deltagare och med sin kropp en fysisk del av 

verket. 

                                                 
32 Hansson, Om Konst (2011-02-16) 
33 Olafur Eliasson, Notion Motion, Film av Jan Schmidt-Garre 2005, (citat transkriberat av mig). 
    Kan även ses på youtube.com när man söker på Art Now—Episode 1 olafur Eliasson (01:56-2:50) 
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AVSLUTANDE DISKUSSION  

 
Syftet med denna uppsats har varit att, med utgångspunkt i ett verk av konstnären 

Olafur Eliasson, undersöka relationen mellan rum, verk och betraktare. Jag har låtit min 

undersökning styras av frågan om vilka fysiska faktorer som påverkar betraktaren i 

mötet med rummet och genom att studera verket Beauty kunnat belysa effekten av olika 

rumsförhållanden på betraktaren. Det blev tydligt att när parametern ljus tas bort, när vi 

rör oss i väldigt mörka rum och sänker vårt tempo, ökar uppmärksamheten av andra 

sinnen och i detta fall känsel. Fukten i rummet och verkets effekt mot huden blev 

påtaglig. En förhöjt uppmärksamhet i situationen verkar också öppna för en blick utåt 

mot de andra deltagarna i rummet. Olafur Eliasson relaterar till betraktaren mera som en 

aktiv deltagare och en fysisk del av verket. Detta stöds också av hans verktitlar som ofta 

innehåller pronomenet ”your”. Deltagaren blir betydelseskapande för verket.  

 

Det jag har kommit fram till i relation till utställningsrummet är ett förtydligande och en 

uppdelning av vilka parametrar som är aktiva i vår perception av ett rum. Dels de 

fysiska faktorer som påverkar oss i rummet: Ljus, färg, form, rum och rörelse. Dels 

betraktarens kroppsliga sinnen, genom vilka vi percipierar rummet: Syn, hörsel, känsel, 

lukt, smak och balanssinne. Det som jag nu vill föreslå som sammanlänkning av dessa 

två grupper av parametrar är begreppet tid. Tiden det tar att uppleva ett rum, att få 

ytterligare information via våra perceptiva sinnen och öka vår uppmärksamhet. 

 

Här öppnar sig en helt ny dörr i min undersökning av relationen mellan rum, verk och 

betraktare. Det framstår tydligt att Olafur Eliasson i flera av sina verk möjliggör detta 

att undersöka vår relation till tid. Kanske är just uppmärksamheten på vår egen förmåga 

att öka eller sänka vår hastighet och därmed förändra upplevelsen av en viss situation 

eller ett rum avgörande. Doreen Massey, som jag nämnde tidigare (sida 10) diskuterar i 

sin bok For Space (2005) relationen mellan tid och rum. Hon argumenterar för ett 

vidgat rumsbegrepp där tiden är det som möjliggör en förändring i rummet.34 Flera av 

Eliassons verk har också titlar som syftar till undersökningar av begreppet tid. 

Exempelvis Your now is my surroundings (2000), Your Only Real Thing is Time (2001) 

och filmen Space is process (2010) 

 

                                                 
34 För en vidare diskussion om kopplingen mellan rum och tid, se Doreen Massey, For Space 2005, s. 49- 
    54.     
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Den effekt som verkar gemensam för flera av Eliassons verk kan beskrivas som en viss 

sorts osäkerhet. Exempel på verk där besökarens balans och stabilitet blir utmanat är 

The very large icefloor (1998) och verket Lava floor (2002). Det senare var på Museé 

dÁrt Moderne de la Ville de Paris. För att ta sig vidare in i utställningen var man 

tvungen att gå över ett golv täckt av flera ton lavasten. Den osäkerhet som kroppen då 

upplever blir högst påtaglig och synlig, även hos de andra besökare man delar rummet 

med. En gemensam kollektiv handling skärper uppmärksamheten på de övriga i 

rummet.35 Genom att använda lavasten, is, eller som i verket Your blind passenger 

(2011) dimma, skapas en osäkerhet som man som betraktare helt tydligt delar med de 

andra i rummet, och på så vis skapas ett gemensamt rum. Olafur Eliasson skapar så 

abstrakta rumsliga installationer att det blir ditt möte med rummet som är 

konstupplevelsen. Fokus hamnar på vad du gör/ser/hur du rör dig som deltagare. Man 

kan säga att när rum endast är minimalt ”kodade”, i betydelsen inte fyllt med 

information, uppstår en möjlighet för mera abstrakta rum. När ett rum befrias från 

objekt att fokusera på, när endast ljus eller atmosfär är det som skapar rummet, blir du 

själv väldigt tydlig och medveten om din egen position. Det immateriella i verkets 

karaktär gör att du blir uppmärksam på din egen och andras kroppar i rummet. Du ser 

att ni ser tillsammans.  

 

Att vår perception av bilden och rummet är både subjektiv och föränderlig och att vi 

delar den upplevelse med andra, är för mig en av slutsatserna av denna uppsats. Som 

Olafur Eliasson har döpt ett av sina verk: The only thing we have in common is that we 

are different. Gombrich använder en teckning som går att se både som en anka och en 

hare, fast inte som båda samtidigt, för att illustrera vad han kallar mångtydigheten.36 Vi 

kan ”förvandla” bilden till det ena eller det andra med vår blick och blir därmed 

medvetna om tolkningsprocessen. Vi ser att vi ser. Perceptionen är med anda ord 

dubbeltydig och avslöjar inte någon ensam sanning om vad vi ser. Poängen är att vi kan 

bli medvetna om denna dubbeltydighet. ”Vi märker den bara genom att lära oss att ställa 

om från en tolkning till en annan, och inse att båda tolkningarna passar bilden lika 

bra.”37 Denna ”dubbeltydighet” anser jag vi får en möjlighet att upptäcka i Olafur 

Eliassons olika verk eller ”maskiner”. Som deltagare uppmanas du att se dig själv se. 

Att se sig själv från olika vinklar samtidigt är att använda vad Eliasson kallar ”double-

vision”.38 

                                                 
35 Lotte Juul Petersen,”Det politiskes aktualitet i Olafur Eliassons kunst”, Det indre af det ydre 2008,s. 69. 
36 Gombrich 1972, s. 225. 
37 Gombrich 1972, s. 236. 
38 Engberg-Pedersen och Wind Meyhoff 2004, s. 54. 
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Att följa Olafur Eliassons verksamhet och resonemang har varit användbart i denna 

undersökning av relationen mellan rum, verk och betraktare. Eliassons arbete med ljus, 

rum och perception har pekat på de fysiska faktorer som är delaktiga i processen. Vi ser 

och percipierar rummet via våra kroppar och sinnen och upplevelsen skapar en mental 

bild som är påverkad av tidigare erfarenheter och skapade förväntningar. Genom att 

utmana vårt vanemässiga seende, sätta balans och orientering ur spel, kan vi få syn på 

våra egna rumsupplevelser som något föränderligt. Det går att genom engagemang och 

ökad uppmärksamhet ändra eller påverka våra fysiska rum och vår omgivning. 
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