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Abstrakt 

I detta examensarbete undersöks frågeställningen hur och varför det motbjudande gestaltas i 

samtidskonsten. 

I gestaltningen prövas frågeställningen. Den består av en installation i ett svart målat rum i 

Vita Havet på Konstfack, som genom att fokusera på kroppsrester och rening gestaltar det 

motbjudande genom att kontextualisera det. Gestaltningen är beroende av en sinnlig läsning 

där lukt och ljud blir betydelsebärande. De material som används i installationen är jord, 

flytande kroppsrester, vatten färgat av svagt jodluktande kaliumpergamanat. Ett från början 

ursprungligt vitt badkar med badkarsplast som ska skydda emaljen från missfärgning. En 

diabildsprojektion av en abstrakt bild på en vägg som förpackar installationen så att besökaren 

inte förskräcks av rummets innehåll vid första anblicken.  

I uppsatsen undersöks frågeställningen genom närläsning av några konstnärliga installationer 

av samtidskonstnären Elin-Maria Johansson. Dessa bearbetas utifrån konstteoretiska, 

historiska, feministiska, psykoanalytiska och sociologiska aspekter med hjälp av 

konstteoretikern Tom Sandqvist, sociologen Zygmundt Bauman och psykoanalytikern Julia 

Kristeva. Undersökningen utgör ett exempel som behandlar hur och varför det motbjudande 

gestaltas inom konsten.  

Undersökningen visar bland annat att det motbjudande arrangeras visuellt som kontraster 

mellan ordning och kaos och flytande och fasta strukturer samt i av val av material. 

Undersökningen visar också hur alternativa fiktiva gestaltningar kan bryta normer. 
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Inledning  
 

Finns det gemensamma allmängiltiga aspekter av vad som räknas till det som gestaltas inom 

konsten som motbjudande? Om man vill tro det så kan man luta sig mot de teorier som jag 

kommer att gå in närmare på i min uppsats. Min strävan med undersökningen är att belysa och 

bearbeta det motbjudande genom att hitta egenskaper hos det motbjudande som det framträder 

inom konsten, kulturen och i samhället och på så sätt konfronteras med det. 

Jag fascineras av det som stör ordningen och det rena i vårt moderna samhälle. Det kan vara 

ting som har flyttats ur sitt sammanhang eller påminner om förruttnelse. Det kan vara 

okunskap om saker för att jag inte vet vad det är för något, hur detta okända uppstod, eller 

sådant som får mig att ställa frågor varför det placerats på just den platsen. Det kan vara saker 

som jag känner att jag inte har kontroll över eller som jag ofrivilligt konfronterats med. Dessa 

företeelser kan då skapa ett obehag hos mig och på så sätt tycker jag att tinget i sig självt blir 

motbjudande.  

Doft av sur mjölk, använt och gammalt plåster på en tårtbit, blodspår på en trottoar, solkiga 

bussfönster, silverfiskar på spisen, gamla tandpetare slängda på offentliga platser, lösnaglar, 

avklippta naglar på gatan och hemma hos människor jag besöker. Larver i mjölpåsar i affären 

och i skafferiet hemma hos andra, en kapsyl som långsamt skrapas mot varmvalsad plåtyta 

och vax i gamla telefonlurar. 

 

Tom Sandqvist skriver i Det fula om hur samhället förädlar, förskönar, renar och gömmer 

undan det som det inte anser är vackert. På så sätt kommer våra liv att formas så att vi ser ned 

på det som är formlöst och gränslöst eller det som kan vara fysiskt påtagligt. Sandqvist 

bearbetar det fula genom att lyfta fram olika tänkare som Ellen Key och Emmanuel Kant, som 

anser att det fula och det sublima ger en påminnelse om upplösning av Jagets och vår 

existens, vilket gör att vi skyggar för detta olustfyllda. Sandqvist skriver: ”När vi flyr undan 

eller bekämpar det som är annorlunda – främlingen – slåss vi mot vårt omedvetna.” Enligt 

psykolanalytikern Julia Kristeva är det rädslan över denna reaktion och när den infinner sig 

som gör att vi tycker att vissa saker är fula, kusliga, otäcka och motbjudande.1  

Det finns också en tendens att vilja göra det fula och det främmande “hos den Andre” 

osynligt, som sociologen Zygmundt Bauman skriver Vi vantrivs i det Postmoderna.2 Vi vill 

                                                
1 Sandqvist, Tom (1998) Det fula, Raster förlag, Stockholm, s.128.  
2 Bauman, Zygmundt (1998) Vi vantrivs i det postmoderna, Bokförlaget Daidalos AB, 
Uddevalla, s. 127. 
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tro att de inte existerar, men det gör de.  Den andre förklaras ur en sociologisk synvinkel så 

här av Bauman:  /…/. ”som hinder för en riktig organisering av miljön – där det alltså är andra 

människor, eller, mer specifikt, en viss kategori av andra människor, som blir smuts och 

behandlas som sådan.”3  Människor tar hand om det som spolas ner i våra avlopp och jobbar i 

miljöer där dofterna av vårt avfall är verkligt, även om det moderna samhället försöker bygga 

infrastrukturen så att vi tror att vi inte behöver ta ansvar för vårt avfall eller vill påminna oss 

om vilka människor som hanterar avfallet. Ett exempel på ett sådant system är det centralt 

belägna Hötorget i Stockholm, där behållare byggts under marken. Där dumpas det avfall som 

blir över efter dagens torgförsäljning så att invånarna inte behöver se spår av soporna. Den 

lägsta kasten i Indien är födda till att ta hand om andras exkrementer.4 I vårt samhälle arbetar 

människor på reningsverk, och städning utförs mitt bland oss på företag, institutioner och i 

våra hem, av personer vi inte hälsar på eller vet vad de heter. Så osynliggörs en hel arbetskår. 

Vi kallar dem med en gruppbeteckning för städarna. ”Otäcka saker ska man inte behöva se i 

sin vardag”, verkar vara den allmänna uppfattningen, och dessa människor som hanterar vårt 

avfall vill vi i vår moderna värld, inte behöva ha kontakt med. Detta förhållningssätt gör att vi 

slipper ta ansvar för vår egen konsumtion och skit. 

Enligt Tom Sandqvist är renhetsbegreppet också något som ur samhällsperspektiv underbygger 

integrationspolitiken. 

 

Integrationsverket framstår som en gigantisk tvättstuga som ständigt försöker assimilera 

invandrarna in i det svenska vackra folkhemmet/.../.försöker även invandrarpolitiken 

ständigt skjuta upp eller förhindra varje möte med främlingen som sådan/.../. 5 

 

Människor ska göras till goda medborgare som inte smutsar ned nationen, och så behålls 

nationens goda egenskaper. Ur ett psykoanalytiskt perspektiv anses det motbjudande uppstå när 

människan blir skrämd och vill skydda sig mot det som ej är tillrättalagt och gränslöst. Detta leder 

till en tanke att man tror sig få frihet genom att bevara sin skönhet. 

Att bevara det sköna samhället kan bli tydligt när man vill civilisera de främmande, den andre. Ett 

verktyg för detta är Integrationsverket, som försöker förändra människor genom bl. a. att lära den 

andre, att gå rätt, äta rätt, låsa sin dörr, vara tacksam och gömma sig om man är ful. 

Jag vill lyfta fram olika aspekter av det obehagliga som finns i vår omgivning genom att ta hjälp 

                                                
3 Ibid., s. 17. 
4 Ibid., s. 108 i boken nämner han Parian och jag vill lägga till en kast som heter Shudras. 
5 Sandqvist (1998) s. 97. 
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av konstnärer som arbetat på ett eller annat sätt med denna aspekt av våra liv. Hur gestaltas det 

motbjudande inom konsten och hur positionerar konstnären sig i detta? Jag har valt en verksam 

samtidskonstnär, för att hon i sitt arbete också har en feministisk aspekt, och för hur hon utifrån 

det konstruerar sin omgivning och sitt konstverk. I detta exempel har jag avgränsat mig till 

konstformer som installationer, happenings, performance och fotografi. 

Jag jämför också den konstnär vars konstnärskap jag undersöker – Elin Maria Johansson med 

några konstnärer för att förtydliga och dra paralleller. Hur använder en kvinnlig konstnär den 

motbjudande tematik som döden förruttnelse och skönhetsförfall? I min undersökning har jag 

fördjupat mig i konstnärens arbete b.l.a. för hur hon “förpackar” sina verk för att inte skrämma 

bort betraktaren utan lockar dem till sitt verk och på så sätt uppnås fysisk beröring med 

deltagarna, besökarna eller de som är delaktiga som statister i hennes konstverk. Med parallell till 

min egen gestaltning som är en del av min undersökning utför jag en slags hyllning till det 

motbjudande genom att inte på ett estetiskt sätt förpacka eller försköna detta obehagliga, utan att 

för den skull kränka betraktaren. 

 

Hur går jag till väga? I min intervju påvisas hur konstnären gör en kompromiss, mellan att vilja 

locka till sig betraktaren och belysa livets olika motbjudande skeden som död, förruttnelse, det 

fula mm. Sådant som människan inte så gärna vill konfronteras med. Hur förpackar man bilder 

eller det motbjudande eller bör man det? När man läser Zygmundt Bauman så är försköning inte 

nödvändigt. När man visar på dess egenskaper hos det som är motbjudande i bilder svarar han på 

frågan: varför man ska dekorera och estetisera det motbjudande?  

Jag vill offentliggöra det som göms undan eller det som man inte vill se. Låta det som Tom 

Sandqvist skriver ske: 

 “Återigen: det fula erövrar sin egen existens”6 

Syfte 

 

Det allmänna syftet 

 

Syftet är att förstå konstnärliga processer inom konstens utvidgade fält. Jag vill bearbeta, förstå 

och konfronteras med det motbjudande genom att ge olika exempel ur konstteorin, psykoanalysen 

och samtidskonsten. I min undersökning vill jag visa på hur motbjudande företeelser som tillhör 

en del av verkligheten och vårt samhälle göms undan eller inte tillåts framträda.  

                                                
6 Ibid. s.103. 
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Detta förhållningsätt till det motbjudande leder exempelvis till att människor bedöms som lågt 

värderande, syndiga och ogudaktiga. De anses omoraliska och motbjudande och tillåts inte att 

finnas till.  

 

Det didaktiska syftet 

 

Min undersökning är relevant för läraryrket eftersom nutidskonsten pratar om och behandlar det 

motbjudande. Vad som är relevant inom konsten är också relevant för elever och studenter. Att 

reflektera över samhällets uppfattningar över vad som är värdefullt eller icke önskvärt är viktigt. 

Detta kan föra till en diskussion om varför vi har sådana aspekter på livet. I läroplanen för det 

frivilliga skolväsendet står det under rubriken mål att sträva mot i ämnet Bild i 

Mediaprogrammet:  

"/…/. orientera sig om aktuella företeelser i konst och kulturliv och därvid utveckla sin förmåga 

att göra historiska utblickar, jämförande översikter och personliga värderingar.”7 

Genom min gestaltningsdel, presenterad i form av en installation, så kan jag också anknyta till 

skolämnet Expo för gymnasiet. Där behandlas utställningsexponering. Ämnet ligger i 

Mediaprogrammet och Mediaproduktion för gymnasiet. Jag kan också relatera till Estetisk 

verksamhet: 

”Utbildningen ger förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer och av gränsöverskridande 

samarbete och ger tillfälle att pröva och utveckla den egna förmågan att uttrycka sig.”8 Med 

anknytning till dessa citat anser jag att samtal om konsten inom skolan behöver förstärkas och 

mitt examensarbete är ett bidrag till detta. 

 

Frågeställning 

 

För att nå syftet med min undersökning har jag utgått från frågeställningen: 

Hur gestaltas det motbjudande inom samtidskonsten, en samtida svensk, kvinnlig konstnär som 

exempel. 

 
                                                
8 Skolverkets Programmål för Mediaprogrammet, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=E
XPO&extraId= 
9 Skolverkets Programmål för det Estetiska programmet  
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=15&skolform=21&i
d=5&extraId=0 
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Teoretiska perspektiv 
 

Materialet undersöks utifrån tre utgångspunkter som utgör en slags teoritriangulering mellan 

kultursociologi, psykoanalys och konstteori, för att förstå, tolka och på sätt belysa vad som är 

motbjudande inom konsten. 

Aspekter av det motbjudande och den del som inordnas under det som är äckel är en källa till 

det sublima. Äckel ligger nära det motbjudande. Utifrån en lexikal definition har ordet 

motbjudande betydelsen: mycket obehaglig och äcklig. Inom engelskan används ordet 

repulsive som också står för ordet frånstötande. 

Författaren Julia Kristeva har arbetat med språkvetenskap och psykoanalys. De första 

överlevnadsstrategierna hos det mänskliga psyket behandlar hon i Fasans makt En Essä om 

abjektion. Hon har utvecklat Jaques Lacans teorier som handlar om språkliga eller för-

språkliga tecken hos människan som rytm, ton och färg.9  

I Fasans makt behandlas begreppet abjektion. Det är b.l.a. när människan reagerar med avsky 

inför sina kroppsliga avsöndringar. Om man förenklar det hela, kan detta beteende bero på 

tabun mot den egna kroppen beroende på samhälleliga normer och inte minst kulturella. Det 

är också ett gränsland för Jagets tillvaro. Hon menar att abjektet är ett gränsland mellan 

objektet och subjektet något som människan upplever avsky inför och som kommer eller har 

anknytning till den egna kroppen. Kristeva exemplifierar detta så här: 

”Massivt och abrupt dyker det nu upp någonting kusligt och som om det i ett dunkelt och 

bortglömt liv skulle ha varit mig välbekant ansätter mig som radikalt avskilt, motbjudande 

/…/.”Där objektet och abjektionen är mitt skydd mot galenskapen” /.../. 

Längre fram i texten är hon väldigt konkret av vad som kan inbegripas i detta begrepp; 

”Vämjelse inför mat är kanske abjektionen mest elementära och mest arkaiska form.”10 

Zygmundt Bauman utgår från ett kultursociologiskt perspektiv och på ämnet renhet i Vi vantrivs i 

det Postmoderna.11 Boken i sin helhet är en utveckling av Freuds diskussion av vantrivseln i 

kulturen och Bauman förlänger temat att förankra den i postmoderniteten. I stora drag handlar 

boken om den moderna människans strävan efter rörelse och förbättring och utveckling som lett 

till elitism, globalisering och en ny slags kolonialism. 

                                                
9 Williams Robert (2004) Art Theory: An Historical Introduction,Blackwell Publishing, 
Victoria, som förklara Kristevas tankar om Lacan, s. 249. 
10 Kristeva Julia (1992), Fasans makt. En essä om abjektionen, Bokförlaget Daidalos AB, 
Uddevalla, s. 26. 
11 Bauman Zygmundt (1998), Vi vantrivs i det Postmoderna, Bokförlaget Daidalos AB, 
Udevalla 
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Konstteoretiskt använder jag mig av Tom Sandqvist behandling av det fula och det rena i Det 

fula.12 Om det fula som används som skillnadsfaktor för att upphöja det skönas existens. 

Sandqvist ställer begreppet på sin spets genom att lyfta fram det fula ur ett historiskt 

perspektiv och kopplar det till hur samtida konstnärer kan vara ett hjälpmedel för att förstå 

och respektera det fulas essens.   

 

Urval och avgränsning. 
 

Jag har valt att intervjua konstnären Elin-Maria Johansson eftersom hon utgör ett exempel på 

hur en verksam kvinnlig konstnär har hanterat dessa uttryck. Som kvinna i en mansdominerad 

kontext är det intressant hur hennes konstnärskap är förankrat i samhällets syn och 

förväntningar på genus. Det är också intressant hur hon som person förhåller sig till 

samhällets genusnormer. Det motbjudande gestaltas ofta med starka inslag av dominans, 

förtryck samt som förövare och i offerpositioner. Inom denna konst skapas en slags hämnd 

och vedergällningskänsla som alstrar ganska våldsamma uttryck, som hos konstnärerna 

Marina Abramoviç Spirit House (bild bil. 1). 

Konstnären Elin Maria Johansson är född 1979 och uppvuxen som en av tre syskon på en 

bondgård i Arnäsvall i Örnsköldsviks kommun.  

Johansson utexaminerades från Kungliga Konsthögskolan 2009. Hon har ställt ut i Göteborg 

och varit med i Göteborgs filmfestival 2008 med den prisnominerade kortfilmen Sibyllan, 

som b.l.a. handlar om rädslan för det icke-normativa. En utställning i montern på Odenplans 

tunnelbanestation i Stockholm har pågått från mitten av december 2009 till mitten av mars 

2010. Installationen utgår ifrån samtal hämtade från en serie intervjuer som konstnären gjort 

med människor från olika platser. Johansson jobbar också konstnärliga samarbetsprojekt i 

Malmö och Helsingfors. Hon är nuvarande bosatt tillsammans med sin familj utanför 

Stockholm. 

Hennes konst baseras inte på sexuella anspelningar eller på bejakande av begär efter erotik, 

kroppsvätskor, exkrementer och våld. Hennes konst handlar inte om förtryck, tortyr eller 

makt. Men verken innehåller ändå aspekter av liv och död, förfall eller entropi. I hennes 

konstverk och installationer används filmiska grepp som iscensättning och hon arbetar med 

fiktiv mytbildning som regissör och koreograf. Konstnären som person och konstverket i sig 

är också viktigt för mig ur feministisk synvinkel, eftersom undersökningen blir ett 

                                                
12 Sandqvist Tom (1998) Det fula 
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tidsdokument över konstnärinnan. Jag anser att det är viktigt att ta till vara på de material som 

finns i tiden att tillgå. Det är viktigt att dokumentera och använda en verksam kvinnlig 

konstnär som material och tidsdokument. I det som kanoniseras i de dominerande 

konsttraditionerna har inte kvinnor ingått. Inte minst om man läser det konsthistoriska 

översiktsverket Konsten av H.V. Janson som nästan helt uteslutit kvinnorna i konsten.13 

Om man vill att framtidens konst ska se annorlunda ut så måste vi ta till oss nya konstformer. 

Genom att uppmärksamma genusaspekter så vill jag i min undersökning bidra till att belysa 

sådana konstuttryck och processer och uppmärksamma kvinnliga nyetablerade konstnärer 

som är verksamma idag.  

Jag valde Johansson därför att hon delvis agerar som regissör vilket ofta utgör en manlig 

maktposition och yrke (bild bil 2).14 Hon har också varit tvungen att försvara sin konst för 

dess frånvaro av sexuella inslag (inte minst då hon arbetade med filmen Sibyllan) då kvinnor 

som har makt i samhället ofta nedvärderas genom att sexualiseras.  

 

Empiriskt material och datainsamling 
 

Som empiriskt material använder jag mig av fotodokumentationer av utställningarna och 

fältstudier av verken: I promise, I will attract my prey (bild bil. 6-11) och verket Mouth to Ear 

(bild bil. 3, 4, 5) av Johansson, samt intervjuer jag gjort med konstnären. Materialet är också 

notiser om tidigare utställningar och filmer där Johansson medverkat. 
 

Metod 
 

Den metod jag ska bearbeta mitt material med är metodtriangulering. Det innebära att jag 

jämför samlat material av fältanteckningar och fotografier från en workshop jag arrangerade 

på Konstfack som skedde tillsammans med några studenter där jag prövar min undersökning 

och som finns beskriven i textbilaga 2. Jag har kombinerat formella och informella intervjuer 

som jag utfört mellan 090925 och 090912 med konstnären. I intervjun behandlas konstnärens 

processer, relationer och händelser.  Fältanteckningar har gjorts i anknytning till Johanssons 

grupputställning 091120. Det skedde under en skogs promenad i anknytning till Johanssons 

bostad i Orhem som ligger utanför Stockholm. Dessa utgångspunkter utgår jag ifrån för att 

                                                
13 H. V. Janson (1962) Konsten. Albert Bonniers Förlag, Stockholm 
14 Johansson stod för regin tillsammans med Fredrik Berg i videoverket Sibyllan. 
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utsäga min position och för att förstå, tolka och på sätt belysa vad som är motbjudande inom 

konsten.  
 
Bearbetning och analys 
 
Beskrivning av utställningarna Mouth to Ear och Wunderkammer  

 

Mouth to Ear 

 

Titeln Mouth to Ear kommer ifrån ett objekt som Johansson gjorde några år innan 

vårutställningen 2009. Objektet bestod av två slangar som ledde till en hörselkåpa som 

fungerade som ett slags instrument där två personer ska prata och en person lyssna. Mouth to 

Ear består av fyra större delar i en installation som utgörs av ett dukat bord. Två sittande 

figurer finns vid bordskanterna och mellan dem, nedanför deras ben är en pall placerad (bild 

bil. 3). Mitt emot vid änden av bordet visas en projektion. I projektionen visas en fiktiv figur 

sittande vid en glaskupa (bild bil. 4) 

Bordet är täckt med en plisserad vit duk. På den finns mat och diverse objekt som blomblad, 

fettfläckar och matrester. De är utplacerade på ett harmoniskt sätt, dukat med silver bestick 

och krus och kristallglas fyllda med grumlig vätska som är te. Vissa krus är toppade med 

härsknad grädde. Det finns även andra saker som påminner om mat, men som är svårt att 

bestämma vad det utgörs av. Frukter som vindruvor har bevarat sin form men är i ett stadium 

av förmultning (bild bil. 5). Blomflugor finns i rummet. 

De båda figurerna är i barnstorlek och har ett slags ljusfärgade fågelhuvuden som är kala med lite 

dun. I intervjun som jag gjorde med konstnären berättar Johansson att de är slags fågelungar som 

har tagit på sig ugglemasker.15 Figurerna har öppna näbbar ur vilka ljud kommer. Om man sitter 

på pallen har man deras näbbar i öronhöjd och kan uppfatta dessa ljud. De är fullt påklädda med 

undantag av den ena figuren som är barfota. I verket ligger ansvaret hos betraktaren att komma på 

innehållet. Ett exempel på det är ljudet från barnen som är abstrakt och nynnande:16 

  

”/---/Så nu fick de här barnen eller liksom dockorna fick föra den här sången. Sen så 

finns det ju också jag tycker också att det finns en poäng i att de, de säger ingenting i 

ord … de e ju liksom bara ett låtsas språk, eller liksom mumlar på där liksom bara. Och 

                                                
15 Intervju med Johansson 20090925 
16 Intervju med Johansson 20090925. 
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att det också är ett medvetet val som jag gjorde att de ska inte säga budskap eller påvisa 

nånting…”17 

 

Johansson trodde inte besökarna tyckte hennes saker var fula eller att besökarna undvek hennes 

verk för att hennes installation Mouth to Ear hade förmultnat: 

 

” /…/.om man utgår ifrån den där installationen som var där så även mot slutet när saker 

och ting hade förfallet väldigt mycket och de var ju precis lika vackert som när det stod 

färdigdukat och allting var så här prunkande och fyllt med frukt liksom, så även i det 

ihopskrupnandet så jag tror nog inte de va nån som tyckte det var fulare på slutet 

liksom/…/.”18 

 
Konstverket uppfattades motbjudande samtidigt som dess förfall som ledde till b.l.a. 

blomflugor i utställningslokalen inte korrigerades av konstnären och accepterades ändå av 

besökaren och av konstnären själv. I konstverken ingår inslag av narration med detta menar 

jag berättelser där händelser gestaltas med ett före och ett efter, i verket Mouth to Ear är 

berättelsen inte given. 

 

Wunderkammer med installationen I promise, I will attract my prey  

 

Detta är en grupputställning med Elin-Maria Johansson, Filippa Barkman och Erik-Mark 

Sandberg mellan den 20 november och den 13 december 2009. Titeln på Johanssons 

installation är I promise, I will attract my prey. Till höger om ingången finns ett rum med 

svarta förhängen. De är uppsatta längst sidorna så att de bildar en öppning. Genom den ser 

man ett rum där besökaren kan gå in. Ett bord finns i mitten av rummet och är upplyst med 

runda stearinljus som är uppsatta på slags pinnar (bild bil. 6). I mitten av bordet finns en slags 

fågelnäste av gräs. Bordet har stått ute i trädgården under flera veckor och utsatts för 

väderväxlingar. Detta gör att duken är grå och fläckig av mögel men fortfarande generöst 

veckad längst foten av bordet (bild bil. 7) Doften i rummet är fyllt av vaxdofter från ljusen. 

Besökarna står och sitter kring bordet (bild bil. 8 ). Bordet är dukat med krus, silver bestick 

och gula och gråa rester av te. Rosenblad är strödda runt bordet. En del frukter är fyllda med 

något obestämt som kan vara stearin, mögel eller bara stelnat skal (bild bil. 9).  

                                                
17 Intervju med Johansson 20090925 
18 Intervju med Johansson 20090925 



 13 

I ena änden av bordet sitter en monsterliknande figur i naturlig storlek med ryggen mot 

ingången (bild bil.10 ). Från denne kommer ett nynnande som fyller rummet. Den har en 

näbb, jordiga skor, filt eller rock över sig och huvudet är böjt ned mot bröstet. Den har 

liknande ljusa huvudform som de fågelliknande barnen i utställningen Mouth to Ear fast en 

liten näbb och med två öppna ögon. En fjäder sticker fram ur rocken, som vilar på ena benet. 

Valdemar Gerdin presenterar utställningen så här: 

 

”Titeln kommer från fenomenet Wunderkammer som i 16-1800 talets Europa var ett 

vedertaget begrepp som nu få känner till /.../. Man samlades och förundras över världens 

konstigheter, bedömde och avgjorde vad som var normer inom skönhet och avsky” 
 
Ett kuriosakabinett uppstod under renässansen. Där ett samlande av diverse föremål kan ingå 

som exempelvis mumifierade missfoster, varulvständer, drakblod eller finger från en avrättad 

person.  

Det finns tankar om hur kroppen tolkar sinnesintryck när betraktaren måste tolka och måste 

fylla i tomrummen själva när de möter konstverken. Även om Johansson inte vill skriva 

någon på näsan så visar de barnliknande varelserna något som inte sägs och de har ett eget 

språk som gör att ljudet och varelserna inte går att klassificera och i och med detta kan ses 

som fult. Med hjälp av Roland Barthes menar jag också att barnen alstrar ett utopiskt ljud. I 

Teckenriket formuleras tanken om ett utopiskt tecken som är skrivet, visuellt gripbart och 

frikallat från mening att förhållningssätt som beskrivs som /…/.”a celebration of signs without 

content, a retreat into form and gesture”.19 

Johansson använder sin konst enligt mig till att bryta och belysa normer, dekonstruera 

makstrukturer och patriarkala system och bryta invanda mönster. Figurerna i Mouth to Ear ser 

ut som en blandning mellan barn och ugglefigurer (bild bil. 3).    

Det är en upplösning av gränser mellan människa och djur hos figurerna som blir till ett 

monsterliknande uttryck. I anknytning till beskrivning av upplösning så ingår den delen i 

Johanssons I promise I will attractt my prey, då bordet är ”prunkande” men med tiden har det 

förfallit och det har bara blivit rester kvar, som exponeras i mjukt förföriskt ljus, som i 

installationen I promise I Will attract my prey, (bild bil. 11) Här finner jag också en koppling 

till hur Kristeva beskriver Brahmanismen och hur de använder matrester som en slags 

återfödelsesymbol. Resterna kan vara motbjudande och samtidigt förföriska.  

                                                
19 Barthes Roland (1999) Teckenriket, original titel Writing the Image (1997), Symposium, 
Stockholm 
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”På så vis är resten alltså ett starkt ambivalent begrepp inom Brahamanismens orenhet såväl som 

återfödelsens abjektion och samtidigt högsta renhet, ett hinder och på samma gång en ingivelse 

till helighet.”20 Jag frågar varför Johansson jobbar så här med förfall och mögel? Hon svarar med 

ett leende att det är lustfyllt. Under hennes soloutställning användes resterna från maten och 

drycken gång på gång. Detta berör också en syn på hur motbjudande man kan uppleva maten som 

någon redan rört vid och som man därför inte vill äta. Jag vill relatera till ännu ett avsnitt ur 

Kristevas analys av rester där hon skriver om lämningar. 

”Resterna är lämningar av något men särskilt någon. De besudlar genom denna ofullständighet.”21 

Detta ser man också i utställningen Mouth to Ear som Konstakademins hemsida så träffande 

presenterar så här: 

 

”En annan höjdpunkt är Elin Maria Johanssons installation Mouth to Ear som formar en 

surrealistisk scen av vardagsföremål och specialtillverkade artefakter. Johansson tar fasta på 

överflödet som fysisk manifestation, men hon lyckas framgångsrikt navigera mellan äcklet 

och fascinationen inför det måttlösa. Hennes verk sätter lika starka spår i magtrakten som på 

näthinnan.”22 

 

Jämförelser mellan Abramoviç och Sherman med Johansson 

 

Jag har också tittat på andra konstnärer som berör ämnet obehagliga företeelser, främst utifrån 

sina egna kroppar som objekt och konstnärskapet som subjekt. De tekniker eller de 

konstformer de representerar är iscensättning av fotografi, video och performance. 

Konstnärerna jag relaterar till är de kvinnliga konstnärerna Cindy Sherman och Marina 

Abramovic. Sherman och Abramovic utgår från den kroppsliga och intar ett feministiskt 

perspektiv och problematiserar subjekt och objekt, medan Johansson främst utgår från fiktiv 

mytbildning. Betraktarens synvinkel hos Abramovic och Sherman är att de positionerar sig 

själv med sin kropp och där kroppen är objekt och konstnären. I bildserien Disaster (bild 

bil.12) använder Sherman sig av fotografier som föreställer kroppsvätskor, föruttnad mat, 

mögel och blod. Shermans bilder kan ses som äckliga inte minst av samtida konstnärer. 

Konstnären Mike Kelley nämner angående dekonstruktion under postmodernismen Sherman 

                                                
20 Kristeva Julia (1992) s. 101. 
21 Ibid., s.101 ff. 
22 Konstakademien, Stockholm: Kungl. Konsthögskolans Vårutställning (28/5-14/6) 
http://www.konsten.net/arkivet/mejan_2009.html 
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så här: 

“In the case of Cindy Sherman its a little differrent because the images she produce are so 

disgusting” /.../.23 

 

Abramovic iscensätter självsvåld i sina performance. Hon testar gränser för vad kroppen 

klarar av och underkastar sig betraktaren som får skriva under överrenskommelser om att 

deltaga i hennes performance. Dessa som flertal gånger avbrutits på publikens begäran. 

Abramovic överträdelser och självsvåld sker mot den egna kropp och som syns gestaltat i 

bilden (bild bil. 1)24 Jag använder dessa konstnärer för att förtydliga eller dra paralleller i min 

undersökning med Johanson. Om Abramovic är beroende av publiken och deltagarna så är 

också Johansson beroende av det uppkomna sociala spelet. Som konstnär betraktar och 

reflekterar hon över besökarnas uppträdande och är beroende av dem som Abramovic. Hos 

Cindy Sherman är också mögel och kroppsvätskor viktiga inslag som i Johanssons inslag av 

förfall och förmultning, som har med döden och göra men på ett annat plan, döden i mat och 

växter men ej direkt kopplat med kroppens död. En ceremoni med tända ljus, altare rit, rum 

och värme skapar stämningar. Abramovic gör en skräck men som Johansson gör mer 

invaggande med ljud och ljus.  I promise, I will attract my prey, ett arrangemang som man ska 

stanna i men utan att skriva på kontrakt som Abramovic, där det tar ett steg till att inte gå 

därifrån, men i Johansson så lockar hon till sig besökarna.  Socialt är det blandad publik och 

åskådare med både kända och okända besökare till konstnärerna. Som alla tre har gemensamt 

är att konsten visas ej i utomdiskursiva området av konsten, alltså att konstverken jag tittat på 

ej utförs i den icke urbana eller urbana miljön utan i ”slutna utställningsrum.”  

 

Diskussion 
 

Framställningen av det motbjudande tycker jag å ena sidan kan ses som att det ursprungliga 

kan synliggöras, naturliggöras eller konserveras genom att vidmakthålla en företeelses 

ursprunglighet som är nära förbundet med att framhålla dess äkthet, dess genuina karaktär 

eller dess aktningsvärde men å andra sidan visa på hur smärtsamt eller otäckt det kan 

framställas. Det visar Johansson i förfallet och entropin i konstverk i Mouth to Ear. I hennes 

                                                
23 Harrison Charles, Paul Wood (Red), (2003), Art In Theory1900-2000 An Antology of 
Changing Ideas, Blackwell Publishing, Massachussets, s. 1101. 
24 Abramovic videoverk Spirit house, Dissolution 1997, videodokumentation av performance i 
Amsterdam  
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uttalande om det lustfyllda i förfallet kan tolkas som att hon tycker det ligger en skönhet i 

detta. Kristeva skriver i Fasans makt, att rester kan ses som en återfödelse och som ett 

ickevara samtidigt som det är ett vara.25  

Lycka kopplas ofta ihop med skönhet. Johansson ser skönheten i det motbjudande för att hon 

arbetar med uttrycket som lustfyllt vilket gör att det motbjudande blir lustfyllt. Under notisen 

till utställningen Wunderkammer kan man läsa: 

 
/---/” Föremålen skilde sig från det vardagliga och utgjorde något att samlas kring, en plats att 

förundras över världens konstigheter och en utgångspunkt för diskussioner om vad som 

uppfattades som vackert och avskyvärt.”26 

  
Hur gestaltas det motbjudande i samtidskonsten? Ett sätt är att försköna det genom att ge 

sådant som mögel en behaglig inramning med hjälp av skuggor och stearinljus. Johansson 

förför med hjälp av faktorer som ljus, skugga, värme, och sociala möten som leder till en 

upplevelse av tillhörighet. Detta gör att man glömmer och inte ser det som är motbjudande 

som när lukten av mögel tar över när stearinljus är släckta (bild bil. 9) som jag upplevde under 

ett besök av utställningen I promise, I will attract my prey, efter vernissaget. Och 

människorna har en förmåga att se det vi vill se och inte det som finns.  

Som Johansson säger i sin intervju /…/.”jag gillar ju saker som inte är för vad de utgör sig för 

att vara.”27 

Det motbjudande och otäcka kan också ses som när det ickevarande, smutset som hos 

hinduerna utgör offerrester som tas tillvara, och i och med detta får ny betydelse som något 

som är välsignande dvs. det som leder hindun ett steg närmare återfödelsen. 

Mat och rest kopplas till känslor som avsky. I utställningarna tas resterna tillvara genom att de 

visuellt ges till betraktaren och på så sätt välsignas. I Johanssons installationer finns också en 

koppling till mexikanska altare som jag ser som laddad av rit och högtid, och som ett skeende 

där platser och händelser förändras. Värmen, samhörigheten och känslan gör att konstverken 

laddades med en slags generositet (bild bil. 8 och 11 ). Även ljuden invaggar trygghet i 

installationerna Mouth to Ear och I promise, I will attract my prey. Dukningen är ordnad i 

Mouth to Ear (bild bil. 3) och ett slags förmultningsstadie pågår bland blomflugornas 

förökelse i matresterna, under tiden silverbesticken glänser och kristallglasens gnistrar. 

                                                
25 Kristeva Julia (1992), s. 101. 
26 Wunderkammer, http://www.alltomstockholm.se/scenkultur/article336877.aos 
27 Intervju med Johansson 20090925 
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Jag relaterar också här som Kristevas begrepp ”flytande strukturer”.28 Vilket går ut på att 

något upplevs som obehaglig när man inte kan få grepp om situationer eller företeelsen, som 

t.ex. material som är ogripbart, rör på sig och som kan komma inpå kroppen. I Johanssons 

I promise, I will attract my prey ser jag möglet som representativt för ”flytande strukturer”, 

där möglets sporer finns i rummet, inte minst från bordsduken och matresterna (bild bil.6 och 

7). Å ena sidan så uppstår dofter kraftigare när stearinljusen är släckta, då en förnimmelse av 

mögelsporerna i luften når besökaren på ett fysiskt påtagligt sätt som är svårt att skydda eller 

värja sig emot. Johansson nämner ordet eteriskt, i anknytning till utställningen Mouth to Ear 

(som lexikalskt betyder luftigt) som också tyder på aspekter som är svåra att stänga in och på 

nåt sätt är gränslös och oordnat. I I promise, I will attract my prey ligger det paradoxala i 

relationen till orenheten som finns i luften och motsatsen som är värmen som besökaren 

upplever som trygg och ej motbjudande fast en närvaro av förfall och dekadens representeras i 

”bordet” under sin förmultningsprocess. 

Varför det motbjudande gestaltas inom konsten kan förklaras så att mot normaliteten för hur 

vi ser på olika saker och tenderar att förkasta kan få en annan innebörd, genom våra 

uppfattningar om vad som är motbjudande eller inte. 

Hon byter kontext på föremål och gör på så sätt det smutsiga rent och tvärtom. Hon gör det 

genom visa att hur olika mytbildningar kan innefatta smutsiga miljöer. Hon gör det är också 

för att vara fri som konstnär genom att hennes varelser i I promise I will attract my prey och i 

Mouth to Ear som yttrar ljud och inte har någon förankring till det språk som tillhör de 

allmänna konventionerna. Men också i överflödet av lustfylld fantasi som dekadensen står för 

och som ingår inte minst i Mouth to Ear. Hon gör detta också för att hon inte vill skriva någon 

på näsan vad konstverken har för ändamål eller för att det finns en referens eller facit på 

filosofisk eller konstteoretisk nivå. Detta flytande uttryck blir motbjudande och lätt att känna 

sig vilsen i och upplevas som obehagligt. Med det motbjudande skapar hon också en sinnlig 

upplevelse av konstverken som inte bara sker genom lukt, utan också genom stämningar och 

tillstånd som uppstår hos besökaren och som kan framkallas av olika situationer och 

arrangemang. Hon vill locka betraktaren närmare och på så sätt få denne att inte förkasta det 

obehagliga på en gång. 

Det motbjudande lyfts upp genom att de besökarna tror är en sak (harmoni), visar sig 

vara något annat (kaos och orenhet).  

 

                                                
28 Kristeva Julia (1992), s. 93f. 
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Text bilaga 1 
 

Min gestaltning 

 

Hur ska gestaltningen läsas, rumsligt, socialt och ur ett ideologiskt sammanhang? Genom se 

gestaltningen utifrån det konstteoretiska begreppet ”konstens utvidgade fält”, som säger att 

konsten utvidgats socialt, rumsligt och ideologiskt. 29 

Den ideologiska kontexten är att jag lånar saker av andra i stället för köpa åt mig själv, dvs. 

jag frigöra mig från ekonomiskt intresse. Det rumsliga är att visa på vad som är smutsigt och 

rent genom att flytta in saker i olika rumsliga kontexter. I min gestaltning utgör den rumsliga 

av förflyttningen av konstobjektet till ett offentligt inomhus rum, från att varit utomhus 

föremål och därmed gjorts mer smutsig, än när det befann sig i sitt naturliga sammanhang: 

fårhagen. 

Jag ville smutsa ned badkaret genom att flytta det inomhus till en ren utställningslokal med 

ren luft och med vita väggar omkring. Genom att göra denna förflyttning vill jag också visa 

på att rester av jord och kropp som fenomen, som kan vara frånstötande och motbjudande. 

Den sociala utvidgningen utgörs av att byta roller. Den kontakt jag tog med människor 

utanför min egen disciplin när jag integrerade med olika sociala miljöer, som Fyra- H- 

Gården, som är en föreningsform för barn och ungdomar.30 De som driver verksamheten på 

gården äger ett starkt intresse för hästar och djur och har pedagogisk verksamhet med 

ungdomarna där de lär sig ta hand om djuren. De som jobbade på gården lånade ut de redskap 

jag behövde för att gräva upp badkaret. Under tiden blev jag den som blev betraktad istället 

för mitt objekt, dvs. badkaret. Jag experimenterade med roller, men inte på uppdrag eller av 

plikt utan för att jag är social av mig och gärna tar kontakt med andra människor. 

Gestaltningen kan också förstås som kroppsrester som blivit kvar på ytan efter man renat sig i 

ett bad. Jag relaterar detta till Kristevas ”rester” och hennes tankar om hinduernas altarriter. 

Det paradoxala som sker är att de i riten når en högre nivå eller upplysning genom att använda 

de rester som blir kvar efter reningsriterna. Kristeva beskriver det så här: 

”På samma sätt, om det som blir över från ett offer kan sägas vara abjekt, kan förtäringen av 

lämningarna efter offret på andra håll också vara orsaken till en serie av goda återfödelser och 

kan, till och med, leda till att man når himmelriket.”31 

                                                
29 Föreläsning Kim West (20070204) Konstfack, Stockholm 
30 4H-gårdar http://www.rs4h.se/index.php?linkref=verksamhet&linkref2=4hgardar 
31 Kristeva Julia (1992), s. 101. 
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Textbilaga 2 
Beskrivning av workshopen 

I workshopen vill jag visa på det föränderliga genom att göra en slags parafras på Johanssons 

solo utställning Upon many waters, fast i mikroformat. Vi lagar en middag tillsammans och 

med de redskap, porslin och råvaror som vi tagit till rummet. Vi har en termos med varmt 

vatten och en karaff med kallt vatten, en pralin insmord med ett laxeringsmedel som vi 

placerar i mitten av bordet under en glas kupa. Placeringen i rummets centrum kan ses som en 

upphöjning av frånstötande i laxeringen, men detta är en intern betydelse för gruppen. Vi 

öppnar dörren mot korridoren (där de hänger en utställning) för att människorna som passerar 

slumpmässigt kan bli en del av konstverket. De uttalar kommentarer som: 

 Oj va mysigt ni har det! 

 Vad det luktar gott! 

Vi skapar en middag och använder maten som vårt material för att se hur den förändras. Vi 

dokumenterar med kamera hur vi löser olika situationer när vi t.ex. sköljer grönsaker. Det blir 

vackert med matresterna men när vi tömmer couscousens överblivna avkok i en grön hink 

upplever vi det som motbjudande. Duken är svart, matresternas röda, gul, orange samt vita. 

En av deltagarna häller ut resterna på duken efter vi ätit klart det blir som någon har vomerat. 

Det blir en motbjudande bild. Jag häller en bönröra i en sallads kruka. Det blir paradoxalt 

vackert samtidigt som jag upplever maten som ett slag material, som slickers som man 

använder att täta och foga med i keramik. 

I workshopen är det maten och resterna som är i förändring, entropi och förfall. Vi byter roller 

då konstverket vänder sig mot betraktaren. Där prövar jag olika roller för att se hur 

betraktaren/deltagaren förhåller sig till konsten genom att betraktaren/deltagaren görs aktiva 

och tar ställning till att inte äta i restaurangen utan i ett seminarierum på Konstfack. 
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