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Abstrakt 
 
I denna undersökning jämförs upphovsrättslagens syn på original och 

kopiering med den syn som allmänt råder i konstvärlden. Min frågeställning 

är: på vilket sätt har appropriering förändrat synen på originalitet och 

kopiering i konsten och hur samstämmer den med upphovsrättslagens syn? 

Appropriering är ett begrepp som i konstnärliga sammanhang använts sedan 

1980-talet och betyder att man tar något och gör det till sitt eget. Den konstnär 

som är mest känd för sina approprieringar är Sherrie Levine som målade 

kopior av äldre kända konstnärers verk och fotograferade andra kända 

konstnärers fotografier och ställde ut dem som sina egna. Men även tidigare 

har konstnärer utnyttjat andras bilder och material för egna konstnärliga 

syften. Även om appropriering idag är allmänt accepterat i konstvärlden frågar 

jag mig om den är lika accepterad av upphovsrättslagen. Vid en närmare 

granskning av upphovsrättslagen tycker jag mig finna en förlegad konstsyn 

som bygger på modernistiska föreställningar om konstnären som ett ensamt 

geni som, opåverkad av omvärlden, skapar fritt ur sin egen fantasi. I min 

gestaltning undersöks närmare om det kan finnas en konflikt mellan 

upphovsrättslagens och konstvärldens syn. Genom att använda mig av 

appropriering av andras verk som metod prövar jag med olika ingångar 

gränserna för upphovsrättslagen. Jag har sedan låtit en jurist och en konstnär 

titta på mina verk för att diskutera och bedöma verken utifrån sina olika 

perspektiv. Resultatet redovisas i denna uppsats. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

En föreställning som fortfarande lever kvar från romantiken och modernismen är bilden av 

den romantiska konstnären som ett oberoende, självständigt geni som ur sin fantasi uppfinner 

nya former med en kreativitet som är fördold för oss andra. Den ansedda konstnären ska 

dessutom vara nyskapande och leverera oss nyheter.  

     Många konstnärer talar inte gärna om vad de låtit sig påverkas eller inspireras av utan vill 

kanske leva upp till bilden av en just självständig och originell konstnär. Men att konstnärer 

påverkas, inspireras eller t.o.m. kopierar från andra är nästintill ofrånkomligt idag. Mycket har 

redan gjorts, det borde vara nästan omöjligt att komma med något helt nytt på konstscenen 

och det är ofrånkomligt att vi inspireras och använder oss av det som finns runtomkring oss 

och bygger vidare på tidigare ”landvinningar” som gjorts inom konsten. Dessutom går det att 

ifrågasätta varför nyhetsvärde och originalitet ska värderas så högt. 

      Den subjektiva, originella och självständiga konstnären står i bjärt kontrast till forskarens 

förhållningssätt till vetenskap. En vetenskaplig texts trovärdighet bygger på hur pass väl 

grundad den är i tidigare forskning och andras teorier. Den har en öppen form som ska gå att 

särskåda och den förväntas följa strikta regler för utformningen. Trots att konst och vetenskap 

kan tyckas vara från helt olika världar finns en vilja att sammanföra de båda inom fältet 

konstnärlig forskning. Under kursen på Konstfack som hette just konstnärlig forskning 

började jag fundera på hur det skulle vara om konstverk behandlades mer som vetenskapliga 

texter. I perspektiv av det vidgade textbegreppet kändes det inte som en särskilt långsökt idé. I 

stället för att försöka skapa något helt nytt skulle man utveckla den konst som redan finns, 

precis som forskaren bygger vidare på tidigare forskning med egna idéer. Referenser och 

källor som inspirerat konstnären skulle redovisas till konstverk på samma sätt som i 

vetenskapliga texter. Detta, föreställde jag mig, skulle även öppna upp för en friare 

användning av andra konstnärers material utan att deras upphovsrätt för den delen behöver 

kränkas, eftersom de tydligt redovisas som källor, eller medkonstnärer om man så vill.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka återbrukandets och kopierandets möjligheter 

och gränser inom konstens område. Jag vill studera upphovsrättslagen (URL) för att se vilka 

eventuella lagliga begränsningar som kan föreligga vid användningen av andra konstnärers 
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material. Jag är också intresserad av att titta närmare på upphovsrättslagen för att se vilka 

idéer om konst som kan ligga bakom. Lever modernismens idéer om genialitet och 

självständighet möjligen kvar i upphovsrättslagen? 

     Att ta något från någon annan för att göra det till sitt eget kallas med en postmodern term 

för appropriering. Enligt Robert S. Nelson kan ordet härledas från latinet och betyder just ”att 

göra till sitt eget”.1 Termen dök upp på 80-talet då det blev vanligare att konstnärer ifrågasatte 

originalitet, upphovsrätt och copyright, genom att själva använda sig av reproducerande 

metoder (även om appropriering har använts som metod även innan dess). Att 

upphovsrättslagen inte upphörde känner vi till, men det faktum att konstnärerna ifrågasatte 

densamma antyder att där kan finnas någon form av konflikt. Trots att upphovsrättslagen 

finns till för att konstnärer ska kunna leva på det de gör får jag känslan av att många 

konstnärer känner sig begränsade av den. I uppsatsen undersöker jag om där verkligen finns 

en konflikt och vad den i så fall består av. Jag undersöker området där konsten och juridiken 

måste konfronteras, där appropriering möts av upphovsrättslagen. 

     Appropriering kommer således vara ett centralt begrepp i min undersökning. Man har 

också använt begreppet metakonst för att beskriva konst som har sin utgångspunkt i ett annat 

konstverk. Det är min övertygelse att appropriering är en metod som får konsten att utvecklas. 

Att låna andra konstnärers uttryck, citera, referera, kopiera och återutställa andra konstnärers 

verk i nya kontexter är ett sätt att bearbeta den visuella kultur vi lever i och ett sätt att föra en 

dialog med andra verk.  

   

1.3 Didaktiskt syfte 

Appropriering är knappast ett ord som används i skolans bildundervisning. Dock förekommer 

avbildning och viss användning av andra konstnärers verk. Det kanske handlar om att lära sig 

något om en viss konstnär, att göra parafraser eller måla av ett verk helt och hållet för att lära 

sig en viss teknik. Kollage kan också förekomma. Men ska det kopieras ska det vara med ett 

tydligt syfte och under lärarens kontroll. För det finns också klara föreställningar om vad som 

är fusk i bildsalen. Att kalkera av en bild och säga att man gjort den själv, att låta någon annan 

rita ens bild, att härma en klasskompis idé – allt detta brukar anses som fusk. Det är 

fortfarande den enskilde elevens uppfinningsförmåga, kreativitet, fantasirikedom och 

självständighet som värderas. Jag tror att de modernistiska idéerna om kreativitet och 

genialitet till viss del lever kvar även i skolans värld. Min förhoppning är att min uppsats och 

                                                
1 Robert S. Nelsson & Richard Shiff, (2003) Critical terms for Art History, Chicago, London: The University of 
Chicago Press, s. 162 
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gestaltning ska kunna öppna upp för lite nya idéer om hur man skulle kunna arbeta vidare 

med ”färdigt” visuellt material i skolan. Det är viktigt att betona att inspiration inte 

nödvändigtvis kommer inifrån utan framför allt utifrån. Jag tror att det också kan vara ett sätt 

att komma förbi den prestationsångest som kan uppstå då eleverna förväntas skapa fritt helt 

utifrån sig själva. Genom att utgå från t.ex. en bild som en konstnär eller någon annan har 

gjort och utveckla den, eller ”göra den till sin egen” på något sätt, tror jag elevens förmåga att 

studera, resonera kring och använda sig av andras bilder ökar. Jag tror det ger en ökad 

”bildmedvetenhet” och stimulerar kreativt och kritiskt tänkande. Jag tänker också att 

appropriering kan vara ett sätt att komma bort från ett individualistiskt synsätt, att visa att en 

bild inte behöver ha en upphovsman utan kan ha flera.  

     Angående upphovsrätten är det viktigt att som bildlärare känna till den lag som 

kontrollerar vad man har rätt att göra med andras bilder i bildundervisningen och vilka 

rättigheter man har för de bilder man själv har skapat. Även eleverna har rätt att känna till vad 

upphovsrättslagen säger. 

 

1.4 Frågeställningar 

På vilket sätt har appropriering förändrat synen på originalitet och kopiering i konsten och hur 

samstämmer den med upphovsrättslagens syn? Underfrågor jag arbetar med är: Vilken 

konstsyn ger upphovsrättslagen uttryck för? Finns det en konflikt mellan konsten och 

upphovsrättslagen och hur ser den i så fall ut?  

 

1.5 Metod 

Jag använder mig av appropriering som metod i mitt undersökande arbete. Genom min 

gestaltning prövar jag olika sätt att närma mig gränserna för upphovsrätten genom 

appropriering i olika former. Jag har sedan låtit juristen Katarina Renman Claesson titta på 

min verk för att göra en juridisk bedömning och diskutera dem ur ett upphovsrättsligt 

perspektiv. Därefter har jag bett konstnären och konstprofessorn Magnus Bärtås, även anställd 

på Konstfack, att bemöta de uttalanden som juristen gjort och göra en egen bedömning av 

mina verk utifrån sitt konstnärliga perspektiv. På detta sätt hoppas jag kunna åskådliggöra 

relationen mellan juridiken och konsten och kanske få syn på om där finns någon form av 

konflikt. Jag har spelat in samtalen och använt dem som underlag både för uppsatsen och 

gestaltningen. 
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1.6 Teori 

Jag använder mig av teoretiker ur den postmoderna diskursen som på olika sätt har kritiserat 

upphovsmannaskap och originalitet. Framför allt utgår jag från Roland Barthes text 

författarens död som fick stor uppmärksamhet när den kom ut på 1970-talet.2 Barthes, som 

var semiotiker, skriver i första hand om de skrivna tecknen men hans teorier har även 

tillämpats på bilder i tolkningar av efterkommande teoretiker. Jag kommer att använda mig av 

Craig Owens tolkning av författarens död där han i boken Beyond recognition resonerar kring 

vad det skulle kunna innebära för konsten.3 Jag använder mig också av Lars O Erikssons 

resonemang från boken I den frusna passionens heta skugga där han diskuterar hur den 

postmoderna konsten har problematiserat våra förställningar om originalitet och kopiering i en 

reproduktionens tidsålder.4  

 

1.7 Avgränsning 

I uppsatsen koncentrerar jag mig i första hand på bildkonsten och inte på litteratur, musik, 

design, mediaproduktioner eller andra uttryck. Appropriering har under 

kommunikationsåldern handlat mycket om att appropriera från marknaden; att använda sig av 

handelsvaror, varumärken, mediaproduktioner osv. Jag tänkte inte gå in så mycket på den 

upphovsrättsliga aspekten av det, dels för att jag någonstans måste avgränsa mig men också 

för att andra lagar gäller för t.ex. varumärken och film än de som gäller för konstverk. Jag har 

heller inga möjligheter att ge en grundlig redogörelse för upphovsrättslagen då den är mycket 

omfattande. Det blir ett urval av det som jag upplever är relevant för min undersökning. 

 

1.8 Tidigare forskning 

När jag sökt material för mitt skrivande har det varit svårt att hitta något som både behandlar 

upphovsrätten och appropriering inom konsten. Den mesta litteraturen är skriven utifrån 

antingen det ena eller andra perspektivet, få verkar intressera sig för den konflikt som jag 

tycker mig se. Per Jonas Nordells avhandling om upphovsrättslagen Rätten till det visuella tar 

dock upp vissa konflikter som kan uppstå mellan nutida konst och upphovsrättslagen.5 Den 

boken har jag utgått mest ifrån då jag redogör för upphovsrättslagen. Jag har också läst boken 

Likt Unikt som är gjord för utställningen med samma namn på Tekniska muséet, som handlar 
                                                
2 Roland Barthes  (1977) Image Music Text, London: Fontana Press 
3 Craig Owens (1992), Beyond recognition -  representation, power and culture, California: University of 
California  Press 
4 Lars O Ericsson (2001) I den frusna passionens heta skugga- Essäer om 80- och 90-talets konst, Stockholm: 
Carlsson Bokförlag, 
5 Nordell, Per Jonas (1997), Rätten till det visuella, Stockholms universitet 
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om upphovsrätt inom konst och design. Jonas Nordell är även där en av författarna 

tillsammans med bl.a. Niklas Lundblad och Peter Adamsson.6 

     För det konstnärliga perspektivet och historiken av appropriering har jag utgått mycket 

från Nicolas Bourriauds bok Postproduktion, där jag läst en svensk översättning som ingick i 

tidsskriften OEI.7 Även Craig Owens Beyond recognition och Martha Buskirks The 

Contingent Object of Contemporary Art har hjälpt mig med det konstnärliga perspektivet.8 

 

 

2. Appropriering 
 

2.1. Postmodernismens uppgörelse med modernismen – en kort inledning 

Förväntningen att saker och ting ska förändras, att det ska komma något nytt, är ett 

modernt koncept. I de flesta civilisationerna har konsten varit kopplad till en stark 

tradition där lärlingen kopierar sin mästare för att lära sig en viss teknik och stil. 

Konstnärerna har snarare kallats för hantverkare än innovatörer.9  

     Under romantiken blev konstnärens kreativitet något gudagivet. Konstnären var ett 

geni som stod i kontakt med något överjordiskt och skapade former och nya världar likt 

en gud ut ur intet. Kreativitet var en medfödd gåva förbehållen några få.10   

Föreställningen om konstnären som ett geni levde till stor del kvar under modernismen, 

om än i ny form. Konstnären var kanske inte längre under gudomlig påverkan utan 

snarare ett självständigt geni som sökte efter helhet och sanning. Konsten präglades av 

en allmän tro på framsteg och utveckling. Autenticitet var ett nyckelbegrepp. Lars O 

Eriksson skriver: ”Upphovsmannen ska vara ärlig, verket äkta och upphovsmannens 

förhållande till det han vill skildra sann.” 11 Detta var värden som stått som 

kvalitetskriterier sedan romantiken och ansågs gälla i alla tider på alla platser. När man 

under postmodernismen så småningom påbörjade nedmonteringen av modernismens 

                                                
6 Per Jonas Nordell (2008) ”Rättsligt skydd för innovation och kreativitet – en balans mellan ensamrätt och 
frihållning”, Niklas Lundblad (2008) ”Kreativitetens väsen och immaterialrättens möjligheter”, Peter Adamsson 
(2008) “Original eller kopia ur ett upphovsrättsligt perspektiv” i Likt Unikt, Tekniska muséet, Stockholm  
7 Nicolas Bourriaud “Postproduktion”, OEI nr.15, 16, 17 2003/2004 
8 Martha Buskirk (2003), The Contingent Object of Contemporary Art, London: Massachusetts Institute of 
Technology 
9 Linda Weintraub (1996), Art on the edge and over, Art Insights, inc. s 249 
10 Lundblad (2008)  s. 22 
11 Ericsson (2001) s. 23 
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värden tog det därför tid för konstvärlden att acceptera t.ex. det postmoderna måleriet 

då det till en början bedömdes efter modernistiska kriterier.12  

     Enligt Eriksson började postmodernismen på 50-60-talet i USA med Jasper Johns och 

Robert Rauschenberg och växte sig sedan stark under 80-talet.13  

     Konstarter och stilar började blandas som  en reaktion mot modernismens 

renhetskrav. Remaken uppvärderades. Popkonstnärerna tog in mass-och 

konsumtionskulturen i konsten. Konstnärer som Sherrie Levine målade exakta kopior 

och återutställde andra konstnärers verk. Den konstnärliga frågan var inte längre ”vad 

kan vi göra som är nytt?” utan ”hur ska vi göra saker med det vi har?”.14 Kanske för 

första gången sedan konstnärer började signera sina verk ifrågasattes nu idén om en 

ensam upphovsman till ett verk.15 Under modernismen hade man varit så upptagen av 

att fokusera på konsten i sig och konstnären bakom verket att betraktarens roll blev helt 

bortglömd. Kritiken av modernismen skulle komma att flytta fokus från 

upphovsmannen till betraktaren och från verket till rummet eller inramningen av verket. 

På 1970-talet proklamerade Roland Barthes författarens död och menade att en 

upphovsman inte kan göra anspråk på att kontrollera hur ett verk ska förstås och tolkas.  

Istället är det betraktaren som tar upphovsmannens plats och ger verket dess mening.16 

Detta manifesterades tydligt i den minimalistiska konsten där fabrikstillverkade föremål 

inte lät ana en tillstymmelse av konstnärens hand. Fokus lades istället på betraktaren 

som kunde röra sig i och omkring konstverken i utställningsrummet.  

     DJ:en och samplingen inom musik brukar få stå som symbol för den postmoderna 

konstsynen. DJ:en samplar, dvs hämtar material från befintlig musik och mixar sedan samman 

det till en ny komposition. DJ:en gör på så vis en tolkning av det material hon/han hämtar 

genom att sätta in det i ett nytt sammanhang. På samma sätt kan någon annan i sin tur ta 

dennes komposition för att mixa vidare och skapa ytterligare kompositioner och tolkningar. 

På detta sätt blir musiken aldrig en slutgiltig produkt utan en del i en kedja av bidrag och 

tolkningar. Samma sak kan gälla för konsten. Den ena utställningen utgör manus för den 

andra. Det enskilda konstverket blir aldrig slutmålet.17  

 

 
                                                
12 ibid. s. 12 
13 ibid. s. 20 
14 Bourriaud (2003/2004) s. 163 
15 Robert Fleck, “vad är appropriationism?”, OEI nr.15, 16, 17 2003/2004, s. 174 
16 Owens (1992), s. 123 ff 
17 Bourriaud (2003/2004), s.164 
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2.2 Original, kopia och massproduktion 

”Äkthet” och ”original” är begrepp som knappast användes före massproduktionens tidsålder. 

Med industrialismens masstillverkning blev ”original” och ”äkthet” ord som användes för att 

uttrycka exklusivitet av något slag. När allt är reproducerbart blir ”äkthet” något som inte är 

möjligt att reproducera.18 För marknaden (där även konsten är en vara) har begränsade 

upplagor blivit ett sätt att kontrollera en varas värde och man ger sig därmed rätt att kalla 

varan ”unik” i marknadsföringen.  

     Enligt Lev Manovich tog det tid innan industrialiseringen trängde sig in på konstens 

område. Det var när dadaisterna på 1910-talet  började med collage som den gjorde sig 

påmind också i konsten.19 Marcel Duchamp räknas till en av de första att ta in 

fabrikstillverkade föremål i konsten. Duchamp anses vara en föregångare för både 

popkonsten, konceptkonsten och för appropriationisterna. Att ta in en pissoar i konstrummet 

skulle komma att förändra hela konstvärldens syn på vad som är konst och originalitet. Med 

en ready-made blir det problematiskt att tala om original eftersom en ready-made 

definitionsmässigt är en massproducerad kopia. Konstnären har tagit ett föremål som från 

början har producerats för ett helt annat syfte än det som konstnären sedan tilldelar det i dess 

roll som konstföremål. Konstnärskapet ligger således inte i någon unik skaparakt utan består 

av själva väljandet, utnämnandet och den bakomliggande idén till konstverket. Det är den 

konstnärliga kontexten, dvs utställningsrummet som kan förvandla det vardagliga föremålet 

till konst. När Duchamp ställde ut sina readymades reproducerades de ofta inför varje 

utställning och slängdes därefter. Duchamp lär ha sagt att ”det viktigaste med en readymade 

är avsaknaden av unikhet”.20 Duchamp utmanade inte bara vår syn på upphovsmannaskap 

utan också hela konstmarknaden, där unikheten är av stor betydelse för ett föremåls värde. 

     Den amerikanske konstnären Jasper Johns (f.1930) skulle på 1950-talet komma att ta 

readymaden ett steg längre genom att så att säga göra en ”remake” på en readymade. Istället 

för att, som Duchamp, utnämna fabrikstillverkade föremål till konst, tillverkade Johns kopior 

av masstillverkade föremål genom traditionella hantverksmässiga metoder och material. T.ex. 

tillverkade han ett par ölburkar i brons som han handmålade etiketten av ett fint ölmärke på. 

Genom traditionella metoder tillverkade han föremål som hör hemma utanför den traditionen, 

dvs på marknaden och i fabrikerna.21 På ett liknande sätt gjorde Andy Warhol kopior av 

kopior då han screentryckte Brilloboxar på trälådor så att de såg ut exakt som original-

                                                
18 Eriksson (2001) s. 131 
19 Lev Manovich, ”Väljandets logik”, OEI nr.15, 16, 17 2003/2004, s. 157 
20 Buskirk (2003), s.70 (min översättning) 
21 ibid. s.67 
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Brilloboxen i kartong. Men när Warhol skapade en kopia av Brilloboxen skapade han i 

konstnärlig mening ett original. 

    Även när fotografiet kom uppstod frågan om man verkligen kan tala om original eftersom 

fotografiet i sig självt är en kopierande metod. Både readymaden och fotografiet blev viktiga 

metoder för appropriationisterna och 1980-talskonsten och ett effektivt sätt att problematisera 

just originalitet och kopiering. Den konstnär som kanske blivit den mest kända 

appropriationisten är Sherrie Levine (f. 1947). Hon blev känd för sina reproduktioner av 

kända konstnärers verk där den kanske mest kontroversiella var när hon kopierade fotografen 

Edward Weston. Weston skapade 1925 en serie fotografier av sin nakne sons torso som skulle 

göra honom känd. 1977 sålde han sina negativ till The Witkin Gallery i New York. Där skulle 

muséet senare ge George A. Tice i uppdrag att skapa nya kopior av negativen som skulle 

komma att ingå i ett samlingsverk av Weston. Som reklam för det nya samlingsverket trycktes 

Tices kopior upp på affischer som visades runtom i staden. Här kommer Levine in i bilden 

och fotograferar affischen med Tices kopia av Westons ”original”. Muséet anklagade, kanske 

inte helt överraskande, Levine för plagiat. Levine var dock noga med att hennes kopior inte 

skulle kunna förväxlas med originalen genom att göra det uppenbart att hon avfotograferat 

fotoreproduktioner. Hon ville genom sitt tilltag få betraktaren att fundera över hur många av 

våra upplevelser som egentligen är baserade på fotografiska reproduktioner. Vi har sett hela  

världen genom fotografier, vi känner igen kändisar som vi bara sett på foto och vi ser konst 

genom fotot. Hon vill lyfta fram den konflikt som uppstår då fotografiet, som i grunden är en 

reproducerande metod, blir finkonst, där man gärna vill kunna tala om original och 

autenticitet. Levines kopia av affischen, som var en reproduktion av Tices kopia av Westons 

negativ problematiserar hela föreställningen om att det ska finnas ett original. Det som 

komplicerar historien ytterligare är att Weston från första början hade approprierat sitt uttryck 

från den grekiska skulptören Praxiteles.  

     Levine ville med sina reproduktioner ställa frågan vad som egentligen menas med ”kopia” 

och ”original” i en reproduktionens tidsålder. Hon ställer frågan om man egentligen kan äga 

en bild och vad innebär det i så fall? Hon visar att kopian inte behöver vara mindre värd än ett 

original. Levines kopior blir kanske t.o.m mer värda än sina original eftersom hon också ger 

uttryck för en ny konstnärlig idé.22  

 

 

                                                
22  Weintraub (1996), s. 250-251 
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2.4 Den visuella dialogen i metakonsten 

Metakonst är ett begrepp som också används för konstverk som tar sin utgångspunkt ur redan 

existerande verk för att göra en kommentar eller föra en dialog med det ursprungliga verket. 

Duchamp kan än en gång stå som ett tidigt exempel med verket L.H.O.O.Q. där Duchamp 

ritade en mustasch och pipskägg på en reproduktion av Da Vincis Mona-Lisa. 

    Ett senare exempel är från Liljevalchs vårsalong 2003 då konstfackstudenten Björn 

Kjelltoft ställde ut petflaskor med formgivaren Ulrica Hydman-Valliens välkända motiv på. 

Utställningen fick mycket uppmärksamhet i media. Kjelltofts tilltag ifrågasatte vår syn på 

kopior och värde. Förlorar Hydman-Vallien-tulpanen i värde då den målas på ett 

returmaterial? Eller kanske höjs det snarare när det ställs ut på Liljevalchs som ett 

konceptkonstverk? Vissa tolkade det som kritik mot Hydman-Valliens folkliga, populära och 

kommersiellt framgångsrika konst vars motiv inte bara återfinns på glas numera utan även  

chokladaskar, mattor, bokmärken och husfasader.23 Hydman-Vallien hade naturligtvis kunnat 

anmäla Kjelltoft för plagiat och brott mot upphovsrätten, men istället såg hon sin chans att ge 

Kjelltoft svar på tal. Resultatet blev en utställning med titeln ”Tack Björn!” där hon 

transformerat Kjelltofts petflaskor med hennes motiv på till glas istället (se bilaga 1, bild 1).  

    Ett annat exempel börjar med Damien Hirsts diamantskalle ”For the Love of God” som 

ställdes ut på galleriet White Cube i London 2007.24 8601 diamanter pryder avjutningen av ett 

mänskligt kranium med mänskliga tänder. Verket lär ha kostat kring 100 miljoner kronor bara 

att tillverka och såldes för 1,3 miljarder kronor.25 Dagen efter att utställningen var slut och 

skulle packas ihop gjorde den unga konstnären Laura Keeble sin aktion. Hon hade gjort en 

kopia av Hirsts dödskalle med ett kranium av plast och strassdiamanter. Keeble fascinerades 

av hela den cirkus som uppstått kring Hirst och den mängd pengar som är inblandade. Hur ska 

man hantera det dyraste konstföremålet som någonsin sålts av en nu levande konstnär? Vad 

skulle hända om någon bara glömde detta ofantligt dyra konstföremål, om städaren råkade 

slänga ut det med soporna när konstutställningen plockades undan? Keeble iscensatte sin idé 

genom att placera sin dödskallekopia i en likadan glasmonter som den stod i på utställningen, 

som hon i sin tur la på en svart sopsäck tillsammans med några kartonger som hon ställde 

utanför konstlokalen där utställningen redan plockats undan. Hon kallar sitt verk för 

”forgotten something!?”26 (Se bilaga 1, bild 2) 

                                                
23 www.sverigeskonstforeningar.nu, besökt 2009-12-07 
24 www.whitecube.com/, besökt 2009-10-26 
25 ”Kobra i en ding ding värld”, http://svt.se, besökt 2009-10-26;  www.artknowledgenews.com ”Damien Hirst 
’For The Love Of God’” 
26 Kobra, svt1 2008-10-13 
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     I båda dessa exempel rör det sig om kopierande i syfte att föra en dialog med 

ursprungsverket. Varken Kjelltofts eller Keebles syfte lär ha varit att plagiera de första verken 

för att göra profit på det (även om Hydman-Vallien visserligen hävdade det). För att förstå 

deras metakonstverk måste man tvärtom vara bekant med ursprungsverken. Vid en sökning på 

internet upptäckte jag att en rad metakonstverk eller parafraser skapats av Hirsts 

diamantskalle, just i syfte att kommentera, kritisera eller parodiera. Även filmsajten Youtube 

har en funktion där man under varje film kan trycka på ”videosvar” för att ge sin version eller 

sitt svar på en viss film. Vissa videor kan få en mängd svar där varje film utgår från den 

första, som metaverk. På detta sätt uppstår en sorts visuell och auditiv dialog mellan 

ursprungsfilmen och responsfilmerna. 

 

 

3. Upphovsrätten  

 
3.1 Upphovsrätten i korta drag 

Äkthet, original, kopia och copyright är alltså begrepp som flitigt har problematiserats och 

ifrågasatts av postmoderna konstnärer. Upphovsrätten i juridisk bemärkelse finns dock kvar 

och det verkar ännu inte finnas några planer för att avskaffa den. Snarare talas det om hur den 

ska kunna stärkas. Så vad säger då upphovsrättslagen?27 

     För att ett verk ska skyddas av upphovsrättslagen krävs att verket kommit till i någon form 

av skapandeakt av ”själslig eller inre intellektuell verksamhet som ska komma inifrån 

upphovsmannen själv.”28 Alster som tillkommit genom naturens hjälp, av djur eller maskiner 

kan alltså inte erhålla rättsligt skydd. Verket ska också visa på en viss nivå av självständighet 

och originalitet i förhållande till tidigare alster av samma slag, verket ska ha sk. verkshöjd. 

Verket ska också ha ett nyhetsvärde för upphovsmannen själv, det ska med andra ord inte vara 

en efterbildning av ett annat verk, men om det omedvetet har blivit likt ett sedan tidigare 

existerande verk har ingen laglig överträdelse skett. Verket ska också vara präglat av 

upphovsmannens individualitet, det ska i någon mening finnas spår av upphovsmannen i 

konstverket. Det finns inga kvalitetskrav för att upphovsrättsskydd ska gälla. Såväl ”bra” som 

”dålig” konst skyddas av upphovsrätten.  

                                                
27 Upphovsrättslagen finns tillgänglig på t.ex. https://lagen.nu/1960:729 
28 Nordell (1997), s. 50 
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     Skyddet gäller ett verks uttryck, inte dess idé, metod eller motivet i sig. En och samma idé 

kan alltså gestaltas av olika upphovsmän där var och en får skydd för sin utformning av 

idén.29  

     Upphovsrätten är uppdelad i en ekonomisk rätt och en ideell rätt. Den ekonomiska rätten 

innebär att upphovsmannen har ensam rätt att förfoga över, framställa exemplar av, och att 

bestämma över hur verket ska göras tillgängligt för allmänheten. Ändringar av verket måste 

godkännas av upphovsmannen. Den ideella rätten innebär att upphovsrättsmannen har rätt att 

bli namngiven i anslutning till verket och att kunna motsätta sig kränkande ändringar av det 

eller om verket används i ett sammanhang som kan anses kränkande för upphovsmannen.30 

Den ekonomiska rätten kan överlåtas till någon annan medan den ideella däremot är direkt 

kopplad till upphovsmannen och inte kan överlåtas. 

     Lagen innehåller även vissa inskränkningar där det t.ex. är tillåtet med 

exemplarframställning för privat bruk utan kommersiellt syfte, för nyhetsrapportering och i 

undervisningssammanhang.  

    Den som har skapat ett konstnärligt verk av något slag får automatiskt upphovsrättsskydd 

till detta i samma stund som det skapas. Det behövs alltså ingen form av registrering för att 

skyddet ska gälla enligt svensk upphovsrättslag.31  Skyddet gäller fram till upphovsmannens 

död, därefter övergår det till arvtagare och gäller då i ytterligare 70 år. Om ett verk har flera 

skapare har alla upphovsrätt till det. 

 

3.2 Bearbetningar och kollage 

Det finns alltså många upphovsrättsliga komplikationer som kan uppstå vid appropriering av 

andras verk. Utan tillstånd från den ursprungliga konstnären har man varken rätt att ställa ut 

den andra konstnärens verk eller att göra ändringar i det som kan anses kränka den första 

konstnärens intentioner (vad som kan anses vara ”kränkande” blir i slutändan upp till 

domstolen att avgöra). Upphovsrättslagen 4 § 2 st. tillåter dock att man i fri anslutning gör en 

bearbetning av ett verk som skiljer sig så pass mycket från det ursprungliga verket att det har 

bildats ett nytt och självständigt verk. Är ditt verk tillräckligt självständigt krävs alltså inget 

tillstånd från upphovsmannen och du får själv rättigheterna till ditt nya verk. Per Jonas 

Nordell skriver att ofta kan mycket små förändringar räcka för att ett nytt verk ska uppstå. 

T.ex. kan det möjligen räcka med att ändra storlek och miljö, som ”att flytta en urinoar från en 

                                                
29 Adamsson (2008), s. 70f 
30 Nordell (2008), s. 42 
31 Katarina Renman-Claesson (2005), Kort om upphovsrätt, upplaga 2, s. 7 
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offentlig toalett till ett konstmuséum”. Eller att som Claes Oldenburg återge bruksföremål i 

kolossala format.32 Det som skiljer en bearbetning från en kopia  är att en bearbetning ändå 

kräver någon form av skapande insats och består inte bara av ett återgivande av originalet.33 

Man brukar tala om ett verks skyddsomfång, vilket innebär att ju originellare ett verk är desto 

större är dess skyddsomfång och desto mer krävs det av en bearbetning av verket för att den 

ska kunna bli tillräckligt självständig. 

     Samma sak gäller för kollage, att ”ett nytt och självständigt verk kan åstadkommas genom 

att delar av ett eller flera skyddade verk sätts samman till det nya och självständiga verket.”34 

Kollaget måste i sin helhet framstå som nytt och självständigt, även om delarna är lånade. Det 

gäller att de delar som ingår i kollaget inte är för framträdande och att delarna är så pass 

obetydliga att ursprungsverket inte kan framträda i den separata delen.35 

     I ett uppmärksammat upphovsrättsmål från 1979 prövas om konstnären Leif Eriksson har 

brutit mot respekträtten då han approprierat verket ”Den röda dagens blommande kroppar” av 

konstnären Max Walter Svanberg (se bilaga 1, bild 3). Eriksson ville kritisera Svanberg för att 

han hade signerat en större mängd reproduktioner av litografier utan att vara öppen med att 

det var reproduktioner och inte ”originaltryck”. Erikssons metakonstverk bestod av 

anteckningar på en av Svanbergs reproduktioner. Anteckningarna var kladdade lite överallt på 

bilden och löd:  

 
Obs! inget raster får synas! Lägg på guldprägling här! Flytta på signaturen! Retuscheras bort!!! Nytt 

formatt 52x65 cm (det gamla var 44,2x55,4). En stämpel med texten ”Commercialize Art Center, 

Lund, Sweden” med OK, LE 20/3 -77. Prisvarianter för Svanbergs bild. Äkta litografi sign 6.000 :-. 

Äkta reproduktion sign 1.500:-. Äkta reproduktion 35:-.36 

 

Högsta domstolen friade ändå Leif Eriksson då de ansåg att Eriksson anknöt till en ”modern” 

konstriktning. De skriver i domslutet: 
 

Av utredningen i målet framgår att Erikssons förfarande - att utnyttja ett välkänt konstverk som 

utgångspunkt och underlag för eget arbete - anknyter till en tradition inom konsten, som kommit att 

bli utmärkande särskilt för vissa moderna konstriktningar.37 

 

                                                
32 Nordell (1997), s. 56 
33 Adamsson (2008), s.73 
34 Nordell (1997), s. 56 
35 ibid. s. 57 
36 Svanberg/Eriksson, http://www.artliberated.org, besökt 2009-11-04 
37 Leif Eriksson, ”Om ett rättsfall att minnas”, www.rooketime.se, besökt 2009-11-04 
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Eftersom det framgick tydligt vad som var Svanbergs ”originalverk” och Erikssons ”kladd” 

och med hänsyn till den ”moderna” konstriktningen bedömde Hovrätten att Svanbergs 

konstnärliga anseende inte hade kränkts. Huruvida Erikssons nya verk var tillräckligt 

självständigt eller ej diskuterades inte ens. 

 

3.3 Användning av fotografier 

Tidigare ingick fotografi under en egen fotolag, men sedan 1994 gäller upphovsrättslagen 

även fotografier, vilket innebär att alla fotografier är skyddade av upphovsrättslagen. Lagen 

skiljer dock mellan fotografiska verk och fotografiska bilder. Fotografiska verk skyddas av 

samma princip som andra konstnärliga verk (enligt URL 1§), de måste uppfylla kraven på 

originalitet och verkshöjd och skyddet gäller då i 70 år efter upphovsmannens död. Till 

fotografiska bilder räknas fotografier som inte tagits i konstnärligt syfte ( t.ex. dina 

semesterbilder) och de skyddas i 50 år efter att bilden har tagits.38 Det är fotografiet i sig som 

skyddas, inte motivet och det är den som trycker på knappen som räknas som fotograf. 

Nordell skriver att det kan antas att skyddet är starkare för fotografiska verk än bilder. 

Gränsen mellan fotografiska verk och bilder kan dock vara svårdragen. 

     URL 49 a § säger: 
 

Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar 

av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden 

används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas. 

 

Att rita av ett fotografi på ett tydligt återgivande sätt kan tolkas som att man framställer 

exemplar av det i en annan teknik, vilket alltså inte är tillåtet. Att använda fotografier som 

inspiration eller förlaga är tillåtet, men det krävs då att man gör en bearbetning så det nya 

verket blir tillräckligt självständigt från bilden som man har haft som förlaga (som jag 

beskrivit tidigare). Hur mycket bearbetning som krävs för att ett verk ska bli självständigt 

finns det dock ingen rättspraxis kring. Ett exempel som blivit rättsfall är Markus Anderssons 

porträtt av Christer Pettersson som visades på modernautställningen på Moderna Muséet 

2006. Fotografen Jonas Lemberg  polisanmälde konstnären för plagiat av hans fotografi av 

Pettersson (se bilaga 1, bild 4). I målningen ingår förutom Pettersson även en get i 

bakgrunden, som även den ansågs vara plagierad från konstnären Holman Hunt. Skyddet för 

den bilden hade dock gått ut. I en intervju i SvD hävdade Jonas Lemberg att hans fotografi 

                                                
38 Renman Claesson (2005), s. 18f 
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återgivits i detalj och att det därför inte kunde röra sig om en bearbetning. Han fick även stöd 

av Catharina Ekdahl på Svenska fotografers förbund.39 Intendenten för Moderna Muséet, John 

Peter Nilsson, hävdade dock att konstnärer alltid har använt sig av massmediebilder, ända 

sedan kubismen och att det hade varit en annan sak om Lembergs fotografi hade kunnat 

betraktas som konstnärligt originellt. Han tyckte målningen kunde räknas som en bearbetning 

med hänsyn till att Andersson arbetat i en annan teknik och dessutom lagt till en get i 

bakgrunden. Konstnären själv ville inte ens erkänna att målningen var lik Lembergs fotografi 

och hävdade att han inte utgått från ett enda specifikt foto.40 Förundersökningen lades ner i 

september 2008 och kom alltså aldrig så långt som till domstolen. 

 

3.4 Uttryck, individualitet och originalitet i konceptuell konst 

Som jag nämnt tidigare är det verkets uttryck, inte dess bakomliggande idé, som ger rättsligt 

skydd. I fråga om bildverk är det kombinationen av motiv, materialval och manér som 

tillsammans utgör verket och det är uttrycket i helhet som ger underlag för upphovsrättsligt 

skydd.41 Men dessa riktlinjer är förstås lättast att tillämpa på traditionell bildkonst där själva 

uttrycket är det väsentliga. Att dra en gräns mellan vad som är idén i ett verk och vad som är 

uttrycket har visat sig vara lättare i teorin än i praktiken, särskilt när det gäller nutida konst. I 

konceptkonsten t.ex. är det oftast idén som är det centrala, snarare än uttrycket, och det är inte 

alltid heller som verken består av varaktiga material. Nordell räknar upp exempel på mer 

nutida konstnärer som Joseph Beuys som ställer ut en död hare, Christo och Jean-Claude som 

draperar in stora byggnader och landskap i tyg, Yves Klein som målar monokromer i ständigt 

samma blå färg eller Michael Heizer som gräver en stor grop ute i öknen – ingen ifrågasätter 

idag om detta är konst, men ändå är det mycket tveksamt om de kan innefattas av 

upphovsrättslagen.  

     Även kraven på att konstnärens individualitet ska komma till uttryck kan bli problematiskt 

i nutida konst, liksom kravet på originalitet. Minimalisternas konstverk tillverkades t.ex. på 

industriell väg. Det var ett mål i sig att upphovsmannens hand inte skulle vara märkbar i 

verket och originalitet var något man ville undvika. Individualitet och originalitet kan också 

vara svårt att urskilja i ready-mades. En ready-made tar i en mening sin utgångspunkt i ett 

plagiat, även om syftet inte är att plagiera, men det enda konstnären lägger till är idén. Om där 

finns en skaparakt så ligger den i tankeverksamheten bakom utnämnandet av objektet till 

                                                
39 ”Christer Pettersson-målning är plagiat”, http://www.svd.se/, besökt 2009-11-13 
40 ”Plagiat eller inte?” http://www.dn.se/, besökt 2009-11-13 
41 Nordell (1997) s. 56 
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konstverk snarare än i ett hantverksmässigt skapande. Men ett sådant utnämnande kan 

knappast innebära att verket blir präglat av konstnärens individualitet, skriver Nordell, det 

skulle möjligen vara i extrema fall om konstnären kunde ”prägla alstret genom sitt val” på ett 

sätt så att konstnärens individualitet på något sätt skulle komma till uttryck.42 Men frågan är 

också om tankeverksamheten och utnämnandet är tillräckligt för att kvalificera som en 

upphovsrättslig skaparinsats. Dessutom uppstår ett dubbelskapandeproblem gällande ready-

mades då ursprungsföremålet redan blivit tillverkat av någon annan. Om ursprungsföremålet 

lever upp till kraven för upphovsrättsskydd eller brukskonstskydd uppstår en konflikt.43 Det 

skedde också när Andy Warhol skapade sina kopior av Brilloboxen. Han som hade designat 

den ursprungliga Brilloboxen var James Harvey– en abstrakt-expressionistisk målare som 

försörjde sig som industridesigner. Konstkritikern Irving Sandler tipsade Harvey om att göra 

ett motdrag och signera de riktiga Brilloboxarna med sitt eget namn, vilket han också gjorde. 

Warhol fick höra om det hela och erbjöd sig att förhandla om saken. Harvey hann dock dö 

innan det skedde och Sandler var den enda som hann få en signerad ”äkta” Brillobox av 

Harvey. 

 
 

4. Analys – upphovsrätt kontra appropriering 
Jag har idogt sökt efter svenska fall som blivit fällda för brott mot upphovsrätten, men av de 

få fall jag har hittat som blivit anmälda så har inga blivit dömda. Det tycks mig som om lagen 

är strängare skriven än den praktiseras i verkligheten, vilket Leif Erikssons verk gav ett 

exempel på. Som vi också sett så är inte lagen alltid entydig eller lätt att applicera på all sorts 

konst. Problemet med upphovsrättslagen är kanske att det krävs någon form av definition av 

det som ska innefattas av upphovsrätten, och konsten är typisk för att inte låta sig definieras.  

     Per Jonas Nordell tycker själv att upphovsrätten blivit allt för fragmenterad och detaljerad. 

Han skriver att  ”den bygger på principer och en världsuppfattning som går tillbaka till 

industrialismen och 1800-talet och har sedan tillåtits växa utifrån de premisserna, trots att 

verkligheten och samhället har förändrats radikalt.”44 Han skriver också att den debatt som 

har lett till utformningen av den upphovsrätt vi har idag har fokuserat på ”de stora mästarnas” 

verk där individualitet och originalitet är något som aldrig har behövt ifrågasättas.45 

                                                
42 ibid. s. 74 
43 ibid. s. 73f, 78 
44 Per Jonas Nordell, personligt brev 
45 Nordell (1997), s. 68 
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     Kraven som ställs på verk som ska skyddas av upphovsrätten beskrivs med ord som nyhet, 

individualitet, självständighet och originalitet. Som jag beskrev i avsnittet om appropriering 

var nyheten och originaliteten typiska föremål för kritik inom den postmoderna konsten. 

Individualitet och originalitet har också sökts undvikas i minimalismen, jag har beskrivit 

problematiken med ready-mades som Duchamp började med redan på 1910-talet och som 

popkonstnärerna fortsatte med på 50-60-talet (och som används än idag). Konstnärer har med 

andra ord lånat, stulit, kopierat och citerat från marknaden och från varandra i 100 år. Så nog 

finns det skäl att ifrågasätta hur anpassad upphovsrättslagen egentligen är efter dagens konst. 

Men med tanke på att inga fall i Sverige blivit dömda efter den svenska upphovsrättslagen och 

om man tittar på domslutet kring Leif Erikssons appopriering så verkar det som att det rent 

praktiskt finns en acceptans för hur nutida konst återbrukar andras verk, även om det 

fortfarande i den skrivna lagen är svårt att utläsa detsamma. 

 

4.1 En postmodern syn på originalitet  

I Svenska akademins ordlista ( SAOL) beskrivs ”original” som ”en ursprunglig eller 

självständig skapelse utan förebild”. Med SAOLs beskrivning av original frågar jag mig om 

det verkligen kan finnas några original över huvud taget. En ”ursprunglig skapelse” låter som 

något man får söka i Bibeln. Och en konstnär som skapar helt utan förebild tror jag är närapå 

en omöjlighet. Även om man inte aktivt skapar efter en förebild är det oundvikligt att vi 

påverkas och inspireras av bilder omkring oss och andra konstnärers sätt att uttrycka sig. 

Ingen människa står helt opåverkad av sin omvärld. 

    Under modernismen, och även tidigare, såg man på verkligheten som direkt återgiven av 

sinnena och representationerna skulle födas direkt ut detta seende för att skapa god konst. 

Världen var originalet och tecknet (bilden) var representationen som refererade till 

originalet/verkligheten. Enligt postmoderna idéer finns ingen absolut, oförmedlat given 

verklighet. Vår varseblivning av världen är alltid förmedlad via någon form av symbolsystem. 

Vår världsuppfattning är medierad genom språk och genom bilder. Tecknen och symbolerna 

refererar inte till något original som finns motsvarat i verkligheten, utan de refererar endast 

tillbaka till andra tecken.46 Enligt Derrida har tecken bara betydelse i kraft av sitt förhållande 

till andra tecken och ord som sägs idag får mening från ord som sagts tidigare.47 På samma 

sätt beskriver Roland Barthes texten som en väv av citat som hämtats från oräkneliga centra 

                                                
46 Eriksson (2001), s. 22 
47 Peter Kemp (1937) Döden och maskinen: en introduktion till Jacques Derrida, Stockholm: Symposion 1990, 
s.16 
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inom kulturen. Författaren kan aldrig komma med något eget, nytt och originellt, hon kan 

bara imitera en gest som redan föregåtts av någon annan. Det enda hon kan göra är att 

kombinera texter och kontra en text med en annan.48   

     Niklas Lundblad beskriver i Likt Unikt pågående forskning om artificiell intelligens där 

kreativitet är ett föremål för forskarnas intresse. Kreativitet har länge ansetts som ett tecken på 

intelligens och något som särpräglar oss människor. Men som jag beskrivit tidigare så har 

kreativitet länge varit omgärdat av mystik, som något oförklarligt som bara vissa människor 

föds med. Men bara för att vi skulle kunna förstå hur kreativitet fungerar behöver det inte 

trivialisera kreativiteten, menar Lundblad. Han beskriver hur kognitionsforskaren Douglas 

Hofstadter prövar tanken på att ”kreativitet kanske inte är något annat än variationer över 

givna teman parat med förmågan att kombinera olika idéer.”49 Det kanske inte trivialiserar 

kreativiteten men klart avdramatiserar den. Men den inställningen kan i teorin vem som helst 

vara kreativ och man skulle i princip kunna sätta kreativitet och skapande i system. En sådan 

förståelse är också långt ifrån idén att ”nya” former skulle skapas utifrån ingenting eller ur en 

enskild upphovsmans inre. Allt grundmaterial finns redan, det handlar bara om en förmåga att 

kombinera ihop dem på ett sätt som kanske skulle kunna anses som originellt. 

 

 

5. Praktisk undersökning 
 

5.1 Inledning 

I min gestaltande del har jag använt mig av appropriering som metod för att med olika 

ingångar pröva gränserna inför upphovsrättslagen. Jag har gjort fyra verk varav ett är 

fotograferat och övriga är målade i oljefärg. En målning söker vara en kommentar till Lena 

Cronqvist, en är en typ av collage där olika delar är tagna från andra konstnärer, det tredje är 

en målning som jag köpt och målat över med samma motiv och det sista är ett fotografi av en 

staty som redan var en appropriering. Jag har låtit juristen Katarina Renman Claesson, som 

forskar i upphovsrätt på Stockholm universitet, titta på min bilder. Hon har fått kommentera 

dessa utifrån juridisk synpunkt. Jag har därefter låtit konstnären och professorn på Konstfack, 

Magnus Bärtås titta på mina verk och lyssna på Katarinas kommentarer för att lägga an sitt 

konstnärliga perspektiv. Målningarna kan du se i bilaga 2 och bilden på statyn pryder 

framsidan av denna uppsats. 
                                                
48 Barthes (1977), s. 145f 
49 Lundblad (2008),  s.22 ff 
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5.2 Lena Cronqvists lyckliga barndom 

I min första målning har jag sökt det visuella samtalet genom att göra en kommentar till Lena 

Cronqvist. Jag har haft en positiv ingång då jag ämnat ge Cronqvist en lycklig barndom, något 

jag tycker hon ser ut att behöva efter att ha tittat på hennes bilder. Jag har inte kopierat direkt 

från något specifikt av hennes verk men har försökt hitta det som är karaktäristiskt i hennes 

bildspråk. Det man känner igen i min målning är framför allt de två små flickorna med sina 

karaktäristiska frisyrer. Föräldrarna har jag fått hitta på mer fritt utifrån Cronqvists bilder där 

de uppträder som dockor eller som lite äldre. Jag har försökt måla dem som de kanske skulle 

kunna sett ut när konstnären och hennes syster var små. 

 

5.2.1 Juristens bedömning      

Denna målning ser Claesson som minst problematisk rent upphovsrättsligt då jag inte kopierat 

från någon specifik bild utan jag har snarare lånat hennes manér och tolkat hennes uttryck på 

mitt sätt. Hon menar att det är tillräckligt mycket som avviker från Cronqvists uttryck, både 

med idén om en lycklig barndom och själva målningen i sig där jag har använt mitt eget 

konstnärliga uttryck. 

 

5.2.2 Konstnärens kommentar 

Det är vanligt att konstnärer jobbar i dialog med andras verk, både medvetet och omedvetet. 

Nästan all konst gör det. Det finns ingen konst som inte är beroende av annan konst. Alla 

konstverk för i en mening en dialog med varandra. 

      

5.3 Kollage av Fernström och Franks 

I min andra målning har jag prövat appropriering genom en form av kollage. Jag har lånat en 

papegoja från en målning av Linn Fernström som jag kalkerat av, projicerat på duken och sen 

försökt måla av så likt som möjligt. På målningen finns också ett träd där jag lånat uttrycket 

från Josef Frank. Jag har också klistrat på en fågel som är en direkt fotokopia av en Jockum 

Nordström-teckning. Jag har försökt förhålla mig till upphovsrättens riktlinjer om att delarna 

inte får vara för framträdande och att de tillsammans ska bilda en ny självständig helhet. Jag 

har i denna målning mest koncentrerat mig på att av delarna skapa ett nytt uttryck genom min 

komposition, jag har lagt mindre fokus på själva innehållet eller budskapet i bilden. 

    Josef Franks mönster tänker jag har ganska hög verkshöjd, hans mönster är ganska 

speciella så det krävs inte mycket för att man ska associera direkt till honom. Jag har därför 
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inte kopierat av honom rakt av som jag gjort med Linn Fernström men man kan säga att varje 

del, varje blad och blomma ändå går att återfinna i Josef Franks mönster. 

     

5.3.1 Juristens bedömning 

Claesson börjar med att kommentera papegojan som hon anser är en typisk form av kopiering 

med tanke på hur jag har gått tillväga. Det min förändring eller bearbetning består av är att jag 

har satt ihop flera stycken delar till en form av kollage som bildar ett nytt slags uttryck. Det 

man skulle bedöma här är det totala uttrycket, om mitt sätt att kombinera ihop de kopierade 

delarna ger ett sådant nytt uttryck att de enskilda verken försvinner i betydelse. Och det vet en 

konstvetare bättre än vad hon själv gör, påstår Claesson. 

    Angående Josef Frank har jag använt hans sätt att måla, men jag har inte tagit en hel full 

bild som i fallet med papegojan. Jag har börjat göra en förändring i hans komposition redan i 

samband med att jag målar av det. Kollagearbetet börjar tidigare där, vilket kanske skulle 

komma mig till fördel i en bearbetningsbedömning. Däremot kan det inte vara fråga om att 

låna ett manér, som med Cronqvist, då varje del av trädet, bladen och blommorna faktiskt går 

att hitta hos Josef Frank, om än i en annan komposition. 

     Angående den fotostatkopierade fågeln av Jockum Nordström menar hon att det 

upphovsrättsligt inte är så stor skillnad mellan den och papegojan, även om jag har kopierat 

den ena med teknisk hjälp och den andra mer för hand. Båda ligger väldigt nära och då spelar 

det egentligen ingen roll vilken teknik man använder så länge man ser att det är en 

efterbildning. Det är det man menar med ett verks skyddsomfång, menar hon. 

    Vi diskuterar några röda trådliknande saker som hänger ner i tavlans övre vänstra del. Jag 

har inte kopierat dem direkt från någon speciell Fernströmmålning, men man associerar dem 

lätt till Fernström då de är ganska typiska för henne. De skulle inte utgöra något problem, tror 

Claesson, men möjligen skulle de kunna leda betraktaren så man lättare associerar papegojan 

till Fernström. 

 

5.3.2 Konstnärens kommentar 

När jag läser om bearbetningar och kollage ur upphovsrättslagen för Bärtås tycker han att det 

låter långt ifrån den konstnärliga praktiken. Han hänvisar till Sherrie Levine som reproducerar 

andras verk helt och hållet, och hennes verk är ju etablerade. Appropriering, kannibalism som 

det tydligen också kallas ibland, är otroligt utbrett och accepterat sedan 80-talet, säger Bärtås. 

Jämför man mitt verk med vad Sherrie Levine gör är det en väldigt låg grad av kopiering. Det 

är ett kollage, klargör han, i den meningen att jag har satt samman tre bildvärldar. Konst är 
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ganska mycket en fråga om att sätta samman och korsa diskurser. En ganska grundläggande 

tanke inom konst är att man kortsluter, korsar eller sammanför fenomen eller bilder, vare sig 

man målar dem själv eller använder kollageteknik. Man för samman bilder, man citerar, man 

konstaterar att de här sakerna kan utföra något tillsammans, de kan skapa spänning, konflikt 

eller korrespondens. Ur ett konstnärligt perspektiv ser Bärtås inte skälet till att ställa samman 

elementen som jag gjort i min bild. Han menar att det finns ingen konflikt mellan delarna. 

Däremot ser han inte att det skulle vara ett upphovsrättsligt problem, såvida det inte är så att 

det måste vara tillräckligt konstnärlig motiverat för att man ska få appropriera andra verk.  

 

5.4 Appropriering av G.E. 1949 

Mitt tredje verk består av en originalmålning som jag köpt på en secondhand-butik för 50 

kronor. Målningen är undertecknad av signaturen G.E 1949, det består av ett klassiskt 

landskapsmotiv som skulle kunna anses som ganska kitschigt. Konstnären verkar sannolikt 

vara en okänd amatörmålare, men även om konstnären skulle ha dött strax efter att målningen 

gjordes så gäller fortfarande upphovsrättsskyddet. Jag approprierade verket genom att måla 

över det med exakt samma motiv. Färgerna blev lite klarare, kanske som man kan tänka sig 

att de var innan verket föråldrades och blektes. Ibland kunde jag inte heller låta bli att göra 

vissa, enligt mig, förbättringar, annars blev det väldigt likt originalet under. 

      

5.4.1 Juristens bedömning 

Claesson menar att det vore svårt att komma undan med att det skulle vara något annat än 

kopiering, även om färgerna avviker något från originalet. När jag berättar om Robert 

Rauschenberg som köpte och suddade ut ett verk av de Kooning menar hon att det kanske 

snarare handlar om att förstöra ett verk, och det finns det inget skydd mot. Kanske skulle mitt 

ingrepp också kunna räknas som att jag förstört ursprungsmålningen genom att måla över den. 

Men enligt upphovsrättslagen är det strikt en kopia, menar hon. Dock blir det svårt för den 

första konstnären att bevisa det efter som hans/hennes målning inte finns kvar längre. Jag 

skulle även kunna påstå att jag har varit på samma ställe och målat av samma motiv (förutsatt 

att jag visste var det var). I praktiken kan det ofta gå till så, att två konstnärer avbildat samma 

plats, har inspirerats av samma sak eller oberoende av varandra har fått samma idé. 

 

5.4.2 Konstnärens kommentar 

Bärtås påpekar att risken att någon skulle driva en process mot min appropriering är minimal 

då genren (hötorgskonst) i sig är en sådan som är full av kopior. Man använder sig av vissa 
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manéer och färdigbestämda motiv. Många av den sortens målningar görs på löpande band och 

man har bestämda mallar för hur man ska måla något. Han har svårt att se varför min kopia 

skulle vara mer problematisk än andra kopior inom den här genren. Han tror inte motivet är 

avbildat från verkligheten utan kanske snarare sammansatt från flera andra liknande 

målningar som konstnären har haft som förlagor. Bärtås tycker den här bilden var 

intressantast ur ett konstnärligt perspektiv då den kommenterar hela den genren där man målar 

nästan som i en målarbok, så som jag har gjort. Det är färdigbestämda ideala landskap som 

föreställer något vackert. Den grundar sig i föreställningen om att en vägg behöver en tavla. 

 

5.5 Konstfacks staty  

Mitt fjärde verk är ett fotografi med en intressant kedja av approprieringar. Fotografiet visar 

en staty som är en bland flera antikinspirerade replikor som ingår i inredningen på Konstfack. 

En student har dock spraymålat hela statyn så den blivit orange med blå prickar och ställt ut 

statyn i Vita Havet som ett bland flera objekt som ställdes ut vid tillfället. När resten av 

utställningen plockades undan blev dock statyn kvar. På statyn har någon fäst en lapp, som 

sannolikt skrivits av någon annan än studenten, som lyder ”vem är det postmoderna jävla 

snillet som ligger bakom den här jävla katastrofen?”. Här finns en serie approprieringar att 

följa. Det börjar med romarna som kopierade grekerna, någon har sedan gjort kopior av dem 

som hamnat i Konstfacks ägo. När konstfacksstudenten spraymålade statyn gjorde han/hon 

det till ett nytt verk, och när lappen kom dit tyckte jag det blev ännu ett nytt verk som jag i 

min tur fotograferade. Den som satte dit lappen hade antagligen inte tanken att förändra 

verket, men genom min fotografiska handling upphöjer jag statyn med lappen till ett nytt 

verk. Som Kohler uttryckte det när han försvarade varför fotografi ska räknas som ett 

konstnärligt uttryck: även om idén redan finns uttryckt i verkligheten höjer den fotografiska 

processen upp idén till ett högre konstnärligt väsen.50 

  

5.5.1 Juristens bedömning 

Upphovsrättsligt spelar det ingen roll att den student som målat över statyn har gjort en 

brottslig handling. Ursprungsskulpturen skyddas däremot inte av upphovsrätten eftersom den 

första upphovsmannen har varit död i över 70 år. Den student som spraymålat statyn får ett 

skydd för sin version. Sen är frågan hur stort skyddsomfånget blir beroende på hur originellt 

verket kan anses vara. Någon annan skulle troligen utan problem kunna måla en annan antik 

                                                
50 Nordell (1997), s. 95 
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staty med prickar på. Men ett fotografi ligger ju väldigt nära originalet, det är en ren kopia av 

statyn även om det är tvådimensionellt. Min skaparinsats i det nya verket har inte varit så 

speciellt fysisk utan har kanske snarare legat i tankeverksamheten, i utnämnandet av det nya 

verket i och med lappens tillkomst. Om jag hade skrivit lappen eller ljussatt statyn menar 

Claesson att jag haft mer del i det jag avbildat. Nu finns det inget annat av mig i bilden än det 

i mitt öga och det är därför troligt att mitt fotografi skulle klassas som en ren avbildning.  

 

5.5.2 Konstnärens kommentar 

Bärtås håller med Renman-Claesson om att det är svårt att se min konstnärliga del i det här 

sammanhanget. Han ser det som en dokumentation av ett annat verk, sista steget i en 

avbildningskedja där mitt foto har tagits mest som ett snapshot. Han jämför fotografiet med 

en pressbild och ställer sig frågande inför att det skulle finnas upphovsrättsliga problem mot 

den student som har spraymålat statyn. I det här fallet är upphovsmannen dessutom anonym, 

så studenten skulle först behöva ge sig till känna för att motsätta sig min användning. Bärtås 

återkommer till Sherrie Levine som exempel och menar att detta är inte ens i närheten av de 

upphovsrättsproblem som hon försatte sig i. Och vad han kände till blev Levine aldrig dömd 

för något. 

 

5.6 Sammanfattning 

Med Magnus Bärtås och Katarina Renman-Claessons olika perspektiv tycker jag det blev 

tydligt att det finns ett glapp mellan upphovsrättslagen och konstvärlden. Bärtås uttryckte 

förvåning när han hörde att Claesson tyckte mina verk var upphovsrättsmässigt tveksamma 

med tanke på att inga fall i Sverige har blivit fällda. Som framgår ovan ansåg Bärtås att mina 

verk var ytterst okontroversiella ur konstnärlig synpunkt. Men den bedömning Renman-

Claesson gjorde baserade hon på vad lagen säger, och kanske inte efter vilken praktisk verkan 

den har haft tidigare. Men en lag som säger en sak men i praktiken inte har någon verkan låter 

för mig som en ganska meningslös lag.   
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6. Slutdiskussion 

 
6.1 Approprieringens betydelse för konsten 

De konstnärer eller fotografer som har anmält någon annan för plagiat har ofta sagt att den 

plagierande konstnären gör sig känd och gör profit på deras bekostnad. Magnus Bärtås 

diskuterade den synen och begreppet ”på bekostnad av” och menar att de flesta konstnärer 

som approprierar ett verk antagligen inte gör det för att åka snålskjuts på någon annans arbete. 

För Sherrie Levine kan det handla om att väcka en gammal bild till liv igen, att föra in den i 

en ny diskussion, att ta den till vår tid och få oss att se bilden på nytt, säger Bärtås. När det 

gäller musik är det dessutom inte ovanligt att en originallåt blir populär igen efter att någon 

gjort en cover på den. Likaså tog Ulrica Hydman-Vallien chansen att utnyttja den 

uppmärksamhet som riktades mot Björn Kjelltofts kopior och såg till att uppmärksamheten 

riktades tillbaka mot henne själv. Som Magnus Bärtås också nämnde så ingår alla bilder på ett 

eller annat sätt i en intertextuell diskurs där bilderna för en dialog med varandra. Det finns 

ingen konst som inte är beroende av annan konst. Vår förståelse och förmåga att kunna läsa – 

och göra – bilder är i själva verket beroende av vår erfarenhet av bilder vi har sett tidigare. 

     Enligt Ernst Gombrich ”kan inte den realistiske konstnären åskådliggöra naturen utan att 

stödja sig mot redan etablerade ’representationsscheman’”.51 Illusionen i konsten har en lång 

historia som sträcker sig över många generationer där små modifieringar långsamt lett framåt 

mot en mer realistisk återgivning.52 En konstnär står aldrig ensam och opåverkad från 

omvärlden– och vilket värde skulle det egentligen finnas i att hon gjorde det? Tack vare att 

kunskap förmedlas vidare slipper varje generation uppfinna hjulet på nytt. Konsten utvecklas, 

på samma sätt som (annan) vetenskap, genom att man utvecklar det andra har skapat eller 

kommit fram till tidigare.  

 

6.2 Författarens död eller överlevnad  

Lars O. Eriksson hävdar att dagens förhållande till modernismen inte längre är polemiskt. 

Postmodernismen har gjort upp med modernismen, det är ett avklarat kapitel och dagen konst 

kan därför gå vidare i en rad andra riktningar, som alla tar sin utgångspunkt ur de förändringar 

som gjordes under 80-talet.53 Men enligt Craig Owens har Barthes proklamerande av 

                                                
51 Manovich (2003/2004), s. 157 
52 ibid. 
53 Eriksson (2001), s.15 
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författarens död i stort sett inte förändrat någonting.54 Horace Engdal menar i en essä att trots 

alla filosofers och konstnärers försök att ta död på författaren så har upphovsmannens roll 

blivit starkare än någonsin. Han påstår t.o.m. att det började med Duchamp när han satte 

signaturen R.Mutt på en pissoar, vilka hans avsikter än må ha varit.  

 
Juristerna har under hela denna period på ett berömvärt sätt hållit huvudet kallt, som om de anade 

sig till dramats utgång. Lagens robusta syn på vad en person är för något och vad upphov är har 

visat sig bära på en social sanning som är mer motståndskraftig än växlande filosofiska, 

psykologiska och estetiska begrepp om identitet.55  

 

Även Warhol kan tyckas vara en självmotsägelse där han försökte upphäva författarskapet 

genom att knappt vara med vid tillverkningen av sin egen konst, samtidigt som han gjorde sig 

själv till ett stort namn, en kändis som inte signerade sina verk utan gav dem sin autograf.56  

     Engdahl kritiserar de postmoderna filosoferna som ifrågasatte författarskapet och hävdar 

att Jacques Derrida inte var konsekvent med sina egna resonemang när det kom till honom 

själv. Han var beredd att gå till domstol ”för att skydda de ord han yttrat och skrivit” sedan 

han blivit utsatt för oseriös citering av amerikanska meningsmotståndare. ”Även tänkare som 

inriktar sin filosofiska analys på att pulvrisera subjektsbegreppet vill ha credit för sin insats”, 

skriver Engdahl.57 Men Duchamps och Warhols ”upphävande” av författarskapet har kanske 

snarare handlat om ett upphävande av vad vi egentligen menar med författare eller 

upphovsman. De båda konstnärerna har bevisat att upphovsmannen inte behöver vara den som 

fysiskt har tillverkat föremålet ifråga. De båda är istället upphovsmännen till en idé om att 

sätta begreppen upphovsman och original ur spel – begrepp som länge varit av stor vikt i den 

moderna konsten. Och kanske lite motsägelsefullt så har det gjort dem till stora namn i 

modern konsthistoria. 

     En annan aspekt av författarens död som Craig Owens skriver om är när upphovsmannen 

förlorar kontrollen över sitt eget verk. Som Barthes också påpekade kan inte en författare ta 

sig rätten att bestämma hur ett verk ska förstås. Det kommer alltid tolkas olika beroende på 

vem som tar emot det. Men Owens vill också lyfta fram vad internationellt investerande av 

konst har gjort med konstnären. En konstnär är idag så mycket mer än en ensam, kreativ 

skapare. Runt en konstnär finns en hel aktivitet av andra roller. Där ingår curatorn, galleristen, 

                                                
54 Owens (1992) s. 125f 
55 Horace Engdahl (2009) ”Signaturens civilisation - en betraktelse om upphovsrätt” i Författaren, tidskrift för 
Sveriges författarförbund, nr.6 27 november 2009 , s.12 
56 Buskirk (2003) s.78 
57 Engdahl (2009) s. 12 
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köparna, konservatorer, publicerare, kritiker, konsulter, revisorer, administratörer, 

representanter för konstnären osv. Alla dessa är de som tillsammans bestämmer verkets värde. 

Där har konstnären inte någon kontroll. Dessa mellanliggande funktioner gör att gapet mellan 

produktion och konsumtion blir större. Det gör att konstnären främmandegörs inför sin egen 

konst och hon förlorar kontrollen över sitt eget konstföremål.58 

      Owens vill hävda att hela den postmoderna konsten bäst kan förstås som en respons till 

den fråga som Barthes ställde – om en författare inte kan göra anspråk på ha kontroll över sitt 

verks innebörd och värde, vem eller vad kan det då? 

 

 6.3 Upphovsrättslagens framtid      

I Japan anses det vara en fin konst att kunna kopiera väl. På tekniska muséets utställning Likt 

Unikt läser jag också att i vissa delar av världen uppfattas det som en sorts beröm att bli 

kopierad, men att den ekonomiska utvecklingen har ökat intresset för immaterialrätt i 

exempelvis Asien. ”Uppfinningsrikedom behöver ofta skydd för att löna sig.”59 Det är alltså 

den ekonomiska utvecklingen som fått asiaterna att revidera sin uppfattning om kopierande. 

När det finns pengar att tjäna på sin kreativitet finns det också något att förlora om någon 

skulle stjäla ens idé. Det har blivit vårt ekonomiska system som sätter ramarna för hur vi ska 

se på kreativitet och uppfinningar. För att vi ska motiveras till att skapa och utveckla våra 

idéer krävs tydligen att det måste löna sig. Skulle inte pengar vara inblandat, eller kanske 

snarare om vårt ekonomiska system fungerade annorlunda, är det möjligt att vi inte skulle 

hålla lika hårt i våra egna skapelser och kanske skulle man också ta det som en komplimang 

om man blev kopierad av någon annan. Men har man en gång gett sig in i det 

marknadsekonomiska spelet är det svårt att ta sig ur. Det är nog ändå troligare att vi får en 

anpassad immaterialrätt än att hela det ekonomiska systemet byts ut. 

     Magnus Bärtås tycker att vi ska ha kvar upphovsrättslagen men att den i första hand ska 

finnas för att skydda mot kommersiell användning av konstnärers verk. Reklambyråer skulle 

inte behöva ha några anställda om de kunde plocka helt fritt från arbeten som konstnärer 

utfört. Han tycker att konstnärer i praktiken har en stor frihet idag, även om lagen i teorin 

kanske inte är lika tillåtande. Bärtås tycker också att approprierade konstverk ska bedömas 

utifrån uppsåt, något som upphovsrätten i USA ger mer utrymme för. Där bedömer man om 

exempelvis en appropriering  kan anses vara fair use utifrån syftet och ändamålet. Om 

                                                
58 Owens (1992), s. 122, 135 
59 ”Likt Unikt”, utställning Tekniska muséet, besökt september 2009 
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användningen av någon annans verk kan motiveras konstnärligt och inte har ett kommersiellt 

syfte så räknas det som fair use. 

     Niklas Lundblad tror inte immaterialträtten kommer att försvinna så länge kreativitet och 

innovation existerar.60 Men utan tvekan måste den utvecklas och förnyas. Det handlar om hur 

vi ser på kreativitet och innovation då förutsättningarna för skapande ständigt förändras. Vi 

måste en gång för alla göra slut på myten om det ensamma geniet och det mystiska skimmer 

kring kreativiteten som envisas med att stanna kvar. Lundblad skriver om professorn 

Lawrence Lessing som lyft fram risken med en immaterialrätt som är låst i föreställningen om 

ensamma upphovsmän och avslutade verk då det hotar den nya kreativitetens potential. Om 

inte upphovsrätten anpassas efter sin tid riskerar den snarare att motverka kreativiteten.61 

Redan idag ser vi exempel på kollaborativt skapande, skriver Lundblad, där användare och 

företag samarbetar och där enskilda individer samverkar för att för att skapa mjukvara, konst 

och andra innovationer. Immaterialrättens framtid kanske inte ska sökas i rättsvetenskapen, 

resonerar Lundblad, utan kanske i kognitionsforskningen och i den konstnärliga praktiken.62 

      

 

      

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
60 Lundblad (2008) s. 27 
61 Ibid.  
62 ibid. s.26f 
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Bilaga 1.  
 
 
 

 

 
1. Björn Kjelltofts petflaskor och Ulrica Hydmans-Valliens replik på 
Tekniska muséets utställning Likt Unikt 

 

  

 

 
2. Laura Keebles ”forgotten something?!” 
 
 
 

Diamien Hirsts ”for the love of 
God” 
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3. Leif Erikssons appropriering av Max Walter Svanberg 
 

 

 

 
 

4. Markus Anderssons målning av Christer Pettersson Jonas Lembergs foto av Christer 
Pettersson 
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Bilaga 2. Gestaltningen 
 
Jag valde att bara ställa ut de tre målningarna (inte fotot av statyn) då jag ansåg att de tre 
fungerade bäst tillsammans. På utställningen i Vita Havet kunde besökaren vid varje tavla 
lyssna på kommentarerna från juristen respektive konstnären om den aktuella tavlan. 
Ljudfilerna var inställda på repeat på mp3-spelaren som låg i en vit liten ask på varsin sida av 
tavlan. På asken till vänster om varje tavla stod texten ”juristens bedömning” och på den 
högra asken ”konstnärens kommentar”. Längst till höger i raden av tavlor satt även en lapp 
med ”källförteckning” över de konstnärer som varit föremål för min appropriering. Besökaren 
kunde även läsa abstraktet som beskrev examensarbetets problematisering med både uppsats 
och gestaltning. 
 
 

 

 

Appropriering av Linn Fernström, Josef Frank och Jockum Nordström.  



 35 

 

 

En lycklig barndom till Lena Cronqvist. Ett försök till visuell dialog. 
 

 

 

 

Appropriering av G.E. 1949. Fotot av originalverket hänger under.   
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Tavlorna i sin kontext under vernissaget i Vita havet.  
 


