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o~ééçêí=Ñê™å=ÜÉíäìÑíÉå=
Rapport från hetluften
Barbro Andersson
_~êÄêç=^åÇÉêëëçå=

Òbå=
à®îÉäÒK= p™=
î®åÄçâ= âå~éé~ëí=
”En Éä~â=
elak jävel”.
Så Ü~ê=
har ÇÉí=
det âìäíáîÉê~ÇÉ=
kultiverade Ñ∏êÉã™äÉí=
föremålet Ñ∏ê=
för ÇÉåå~=
denna vänbok
knappast
â~ää~íëK=
à~Ö= -Ó= ã™åÖ~=
kallats. jÉå=
Men ÇÉí=
det Ü~ê=
har jag
många Ö™åÖÉê=
gånger ìåÇÉê=
under ÇÉ=
de ëÉå~ëíÉ=
senaste ÇÉÅÉååáÉêå~=
decennierna á=i ë~ãJ
samÄ~åÇ=ãÉÇ=ãáå~=Ñ∏êë∏â=~íí=Ö∏ê~=Äêìâ=~î=_çìêÇáÉìë=ÄÉÖêÉéé=á=ëíìÇáÉê=~î=âçåëíÉåë=
band med mina försök att göra bruk av Bourdieus begrepp i studier av konstens
värld.
î®êäÇK=jÉÇ=êáëâ=~íí=ìééÑ~íí~ë=ëçã=ç~êíáÖI=ëâ~=à~Ö=~åî®åÇ~=ÇÉëë~=ê~ÇÉê=íáää=~íí=ÖÉ=
Med risk att uppfattas som oartig, ska jag använda dessa rader till att ge
ÉñÉãéÉä=é™=ãáå~=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=å™Öê~=~î=ÇÉ=ëí~êâ~=â®åëäçê=ëçã=ÇÉíí~=ëä~Öë=
exempel på mina egna erfarenheter av några av de starka känslor som detta slags
ÑçêëâåáåÖ=Ü~ê=î®ÅâíI=çÅÜ=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=î®ÅâÉêI=Üçë=çãÖáîåáåÖÉåK=
forskning har väckt, och fortfarande väcker, hos omgivningen.
En ÜÉä=
hel ÇÉä=
bå=
à~Ö= ã∏íí=
î~êáí= ~ÖÖêÉëëáî~I=
del ~î=
av ÇÉ=
de êÉ~âíáçåÉê=
reaktioner jag
mött Ü~ê=
har varit
aggressiva, áÄä~åÇ=
ibland ë™=
så íáää=
till ÇÉå=
den
grad att det rått lynchstämning i seminarierum och föreläsningssalar. Detta var
Öê~Ç=~íí=ÇÉí=ê™íí=äóåÅÜëí®ãåáåÖ=á=ëÉãáå~êáÉêìã=çÅÜ=Ñ∏êÉä®ëåáåÖëë~ä~êK=aÉíí~=î~ê=
îáëëÉêäáÖÉå=î~åäáÖ~êÉ=Ñ∏êêI=å®ê=à~Ö=î~ê=ìåÖ=çÅÜ=Öê∏å=çÅÜ=_çìêÇáÉì=áåíÉ=äáâ~=â®åÇ=á=
visserligen
vanligare förr, när jag var ung och grön och Bourdieu inte lika känd i
pîÉêáÖÉ=ëçã=Ü~å=Ääáîáí=áÇ~ÖI=áåíÉ=ãáåëí=ÖÉåçã=açå~äÇ=_êç~Çóë=Ñ∏êëçêÖI=ãÉå=ÇÉí=
Sverige som han blivit idag, inte minst genom Donald Broadys försorg, men det
â~å=
à~Ö= éêÉëÉåíÉê~ê=
kan ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
fortfarande ÜÉíí~=
hetta íáää=
till å®ê=
när jag
presenterar êÉëìäí~íÉí=
resultatet ~î=
av ãáå~=
mina ÑçêëâåáåÖëã∏J
forskningsmöhar Ü~Ñí=
med ëáÖI=
anledning ~íí=
ÇçêK=
Upprördheten Ü~ê=
haft ÇÉí=
det ÖçÇ~=
goda ãÉÇ=
sig, ~íí=
att ÇÉå=
den ÖÉíí=
gett ãáÖ=
mig ~åäÉÇåáåÖ=
att
dor. rééê∏êÇÜÉíÉå=
êÉÑäÉâíÉê~=
reﬂektera ∏îÉê=
över ë™î®ä=
såväl ãáå~=
mina ÉÖå~=
egna ÄÉîÉâÉäëÉÖêìåÇÉê=
bevekelsegrunder ëçã=
som ÑçêëâåáåÖÉåë=
forskningens Éíáëâ~=
etiska çÅÜ=
och
politiska dimensioner. Men den reﬂektionen har det funnits anledning till även
éçäáíáëâ~=ÇáãÉåëáçåÉêK=jÉå=ÇÉå=êÉÑäÉâíáçåÉå=Ü~ê=ÇÉí=Ñìååáíë=~åäÉÇåáåÖ=íáää=®îÉå=
~î=~åÇê~=ëâ®äK=g~Ö=Ü~ê=å®ãäáÖÉå=çÅâë™=Ñ™íí=ìééãìåíê~åÇÉ=ÜÉà~êçé=Ñê™å=ÇÉã=ëçã=
av andra skäl. Jag har nämligen också fått uppmuntrande hejarop från dem som
ëÉíí=Éå=êÉî~åëÅÜáëíáëâ=éçíÉåíá~ä=á=_çìêÇáÉìë=ÄÉÖêÉéé=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=Ñ™íí=å™Öçí=äóëíÉí=á=
sett en revanschistisk potential i Bourdieus begrepp och därför fått något lystet i
blicken när de hört att jag använder dem i analysen av det konstnärliga fältet.
ÄäáÅâÉå=å®ê=ÇÉ=Ü∏êí=~íí=à~Ö=~åî®åÇÉê=ÇÉã=á=~å~äóëÉå=~î=ÇÉí=âçåëíå®êäáÖ~=Ñ®äíÉíK=
aÉí=ëÉå~êÉ=Ö®ääÉê=áåíÉ=ãáåëí=å®ê=à~Ö=á=ãáå~=ëíìÇáÉê=ÄÉê∏êí=ÇÉå=Ñ∏êêÉ=âçåëíâêáíáJ
Det senare gäller inte minst när jag i mina studier berört den förre konstkritimig
âÉêå=
kóÜÉíÉêI= i~êë=
g~Ö= Ü~ÇÉ=
kern á=
i a~ÖÉåë=
Dagens Nyheter,
Lars l=
O bêáÅëëçåK=
Ericsson. Jag
hade ~åäÉÇåáåÖ=
anledning ~íí=
att áåíêÉëëÉê~=
intressera ãáÖ=
för honom i samband med arbetet med min doktorsavhandling om det konstÑ∏ê=Üçåçã=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ãáå=Ççâíçêë~îÜ~åÇäáåÖ=çã=ÇÉí=âçåëíJ
närliga éêçÇìâíáçåëÑ®äíÉí=
bli Éêâ®åÇ=
å®êäáÖ~=
produktionsfältet çÅÜ=
och Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=
förutsättningarna Ñ∏ê=
för ~íí=
att Ç®ê=
där Ääá=
erkänd ëçã=
som
âçåëíå®ê=á=Ä∏êà~å=~î=NVVMJí~äÉíK=a™=Ü~ÇÉ=Ñ∏êÉíê®Ç~êå~=Ñ∏ê=éçëíãçÇÉêåáëãÉå=ÉêJ
konstnär i början av 1990-talet. Då hade företrädarna för postmodernismen er∏îê~í=Ççãáå~åëI=å™Öçí=ëçã=Òi~êë=lÒ=ÄáÇêçÖ=íáää=Ñê™å=ëáå=á=Ñ®äíÉí=ÅÉåíê~äí=éä~ÅÉJ
övrat dominans, något som ”Lars O” bidrog till från sin i fältet centralt placerade position.
ê~ÇÉ=éçëáíáçåK=
aÉ=ãÉëí=~ÖÖêÉëëáî~=êÉ~âíáçåÉêå~=é™=ÇÉí=à~Ö=™ëí~Çâçããáí=á=~å~äóëî®Ö=Ü~ê=à~Ö=
De mest aggressiva reaktionerna på det jag åstadkommit i analysväg har jag
ibland haft mig själv att skylla för. De har inträffat när jag förhållit mig till de
áÄä~åÇ=Ü~Ñí=ãáÖ=ëà®äî=~íí=ëâóää~=Ñ∏êK=aÉ=Ü~ê=áåíê®ÑÑ~í=å®ê=à~Ö=Ñ∏êÜ™ääáí=ãáÖ=íáää=ÇÉ=
beforskade som om jag har haft inte bara en annan kunskap om dem och deras
ÄÉÑçêëâ~ÇÉ=ëçã=çã=à~Ö=Ü~ê=Ü~Ñí=áåíÉ=Ä~ê~=Éå=~åå~å=âìåëâ~é=çã=ÇÉã=çÅÜ=ÇÉê~ë=
agerande än vad de själva har, men en bättre och mer upplyst sådan. En numera
~ÖÉê~åÇÉ=®å=î~Ç=ÇÉ=ëà®äî~=Ü~êI=ãÉå=Éå=Ä®ííêÉ=çÅÜ=ãÉê=ìééäóëí=ë™Ç~åK=bå=åìãÉê~=
éÉåëáçåÉê~Ç=éêçÑÉëëçê=ë~ÇÉ=Éå=Ö™åÖ=ìééëâ~íí~åÇÉ=çã=ãáíí=Çáëí~åëÉê~åÇÉ=ëâêáîJ
pensionerad professor sade en gång uppskattande om mitt distanserande skrivI ãáå=
min ÉåÑ~äÇ=
sätt, ~íí=
att jag
skrev äáâ~=
lika Éä~âí=
elakt ëçã=
som Ü~åK=
han. f=
enfald Öä~ÇÇÉ=
gladde jag
mig ∏îÉê=
över ÇÉåå~=
denna
ë®ííI=
à~Ö= ëâêÉî=
à~Ö= ãáÖ=
= NR
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âçãéäáã~åÖI=å®ê=ÇÉå=á=ëí®ääÉí=ÄçêÇÉ=Ü~=Ñ™íí=î~êåáåÖëâäçÅâçêå~=~íí=êáåÖ~K=dä~ÇJ
komplimang, när den i stället borde ha fått varningsklockorna att ringa. GladÇÉë=ÖàçêÇÉ=à~Ö=çÅâë™=å®ê=Éå=~î=ãáå~=âçääÉÖÉê=íáääëíçÇI=~íí=Ü~å=ÑäÉê~=Ö™åÖÉê=Ü~ÇÉ=
des gjorde jag också när en av mina kolleger tillstod, att han flera gånger hade
ëâê~íí~í=å®ê=Ü~å=ä®ëíÉ=Éå=~î=ãáå~=íÉñíÉêK=aÉíí~=î~ê=ÇçÅâ=~îëÉíí=ëçã=âêáíáâI=ÉÑíÉêJ
skrattat när han läste en av mina texter. Detta var dock avsett som kritik, efterëçã=
î~ê~= ìåÇÉêÜ™ää~åÇÉK=
som Ü~å=
han ~åë™Ö=
ansåg ~íí=
att Éå=
en ë~åå=
sann Ñçêëâ~êÉ=
forskare áåíÉ=
inte Ñ™ê=
får vara
underhållande. j~å=
Man ëâê~íí~ê=
skrattar
áåíÉ=á=^â~ÇÉãáÉåK=ûîÉå=çã=ÇÉí=â~åëâÉ=áåíÉ=î~ê=Éñ~âí=ë™=Ü~å=ãÉå~ÇÉI=â~å=à~Ö=ë™=
inte i Akademien. Även om det kanske inte var exakt så han menade, kan jag så
här i efterhand ge honom rätt i så måtto att det gäller att inte skratta på någon
Ü®ê=á=ÉÑíÉêÜ~åÇ=ÖÉ=Üçåçã=ê®íí=á=ë™=ã™ííç=~íí=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=áåíÉ=ëâê~íí~=é™=å™Öçå=
~åå~åë=ÄÉâçëíå~ÇK=aÉí=®ê=ÇçÅâI=ëçã=ÄÉâ~åíI=ä®íí~êÉ=~íí=ë®Ö~=íìäáé~å~êçë=®å=~íí=
annans bekostnad. Det är dock, som bekant, lättare att säga tulipanaros än att
Ö∏ê~=
göra ÉåK=
en. cêÉëíÉäëÉå=
Frestelsen ~íí=
att Ñ∏êë∏â~=
försöka Ñ™=
få ëâê~íí~êå~=
skrattarna é™=
på ëáå=
sin ëáÇ~=
sida ÖÉåçã=
genom ~íí=
att ê~äàÉê~=
raljera ∏îÉê=
över
ë®êëâáäí=
î~ê~=
särskilt ÇÉã=
dem ëçã=
som ÄÉë®ííÉê=
besätter éçëáíáçåÉê=
positioner á=i å®êÜÉíÉå=
närheten ~î=
av ã~âíÉåë=
maktens ÅÉåíêìã=
centrum â~å=
kan vara
ëíçêK=aÉå=ëà®äîÜ®îÇÉäëÉÑ®ää~å=Ü~ê=çÅâë™=~åÇê~=ëçã=ëíìÇÉê~ê=âçåëí=ãÉÇ=_çìêÇáÉìë=
stor. Den självhävdelsefällan har också andra som studerar konst med Bourdieus
êÉÇëâ~é=Ñ~ääáí=áI=Ü~ê=à~Ö=ã®êâíK=_çìêÇáÉì=ëà®äî=î~êå~ÇÉ=çÑí~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=ëçÅáçäçJ
redskap fallit i, har jag märkt. Bourdieu själv varnade ofta för att den sociolorättegångslogik, ÇÉí=
Öáëâ~=
giska ~å~äóëÉå=
analysen áåíÉ=
inte ÑáÅâ=
fick Ü~ãå~=
hamna á=
i ÇÉí=
det Ü~å=
han ÄÉå®ãåÇÉ=
benämnde Éå=
en ê®ííÉÖ™åÖëäçÖáâI=
det
ëâìääÉ=áåíÉ=ãáåëí=ìééÜ®î~=ÇÉëë=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=âê~ÑíK=
skulle inte minst upphäva dess vetenskapliga kraft.
bå=
à~Ö= Ñ™íí=
En Ñ∏ê=
för ãáÖ=
mig ã®êâäáÖ=
märklig ãÉå=
men â~åëâÉ=
kanske áåíÉ=
inte ë™=
så ìåáâ=
unik ÉêÑ~êÉåÜÉí=
erfarenhet jag
fått Ö∏ê~=
göra ®ê=
är ~íí=
att
çÅâë™=î®Åâ~=~ÖÖêÉëëáçåÉê=íáää=äáî=Ää~åÇ=ÇÉã=ëçã=áåíÉ=Éåë=Ü~ê=ä®ëí=î~Ç=à~Ö=Ü~ê=ëâêáJ
också väcka aggressioner till liv bland dem som inte ens har läst vad jag har skrimed ëçÅáçäçÖáëâ~=
redskap Ü~ê=
îáíK= pà®äî~=
îÉíëâ~éÉå= çã=
à~Ö= ëíìÇÉê~ê=
vit.
Själva vetskapen
om ~íí=
att jag
studerar âçåëí=
konst ãÉÇ=
sociologiska êÉÇëâ~é=
har
ìééê∏êíK=
îáëë~= Ñ~ää=
î~Ç= Ñ∏ê=
för ëä~Öë=
upprört. f=
I vissa
fall ÄÉêçê=
beror ÇÉí=
det é™=
på ãáëëÑ∏êëí™åÇ=
missförstånd ÉääÉê=
okunskap çã=
om vad
slags
eller çâìåëâ~é=
om ÉääÉê=
eller vad
över ÜìîìÇ=
huvud í~ÖÉí=
ëçÅáçäçÖá=
î~Ç= ëçÅáçäçÖá=
sociologi ÇÉí=
det Ü~åÇä~ê=
handlar çã=
sociologi ∏îÉê=
taget ®êK=
är. jÉå=
Men ®îÉå=
även
många av dem som varit införstådda med detta har avvisat tanken på konsten
ã™åÖ~=~î=ÇÉã=ëçã=î~êáí=áåÑ∏êëí™ÇÇ~=ãÉÇ=ÇÉíí~=Ü~ê=~îîáë~í=í~åâÉå=é™=âçåëíÉå=
för âçåâìêêÉê~åÇÉ=
individer çÅÜ=
grupper ãÉÇ=
med çäáâ~=
ëçã=
som Éå=
en ëéÉäéä~íë=
spelplats Ñ∏ê=
konkurrerande áåÇáîáÇÉê=
och ÖêìééÉê=
olika ìééÑ~ííJ
uppfattningar. De har föreställt sig att all konkurrens per definition är rå och hänsynsåáåÖ~êK=aÉ=Ü~ê=Ñ∏êÉëí®ääí=ëáÖ=~íí=~ää=âçåâìêêÉåë=éÉê=ÇÉÑáåáíáçå=®ê=ê™=çÅÜ=Ü®åëóåëJ
lös çÅÜ=
till
ä∏ë=
î®ëÉåëëâáäÇ= ÇÉå=
och Ç®êãÉÇ=
helt väsensskild
uppriktiga çÅÜ=
och é~ëëáçåÉê~ÇÉ=
passionerade â®êäÉâ=
kärlek íáää=
därmed ÜÉäí=
den ìééêáâíáÖ~=
âçåëíÉå=ëçã=á=î~êáÉê~åÇÉ=Öê~Ç=Ñ∏êÉå~ê=ÇÉã=ëçã=®Öå~ê=ëáÖ=™í=ÇÉå=çÅÜ=ëçã=ìåJ
konsten som i varierande grad förenar dem som ägnar sig åt den och som unÇÉêÑ∏êëí™íí=®ê=ÜÉäí=çÉÖÉååóííáÖK=aÉ=Ü~ê=Ç®êíáää=ÄÉÑ~ê~íI=~íí=ëíìÇáÉê=~î=ÄÉíáåÖÉäëÉêå~=
derförstått är helt oegennyttig. De har därtill befarat, att studier av betingelserna
för ÇÉåå~=
Ñ∏ê=
îáäâÉå= ëçÅá~ä=
denna â®êäÉâI=
kärlek, äáâëçã=
liksom ~î=
av Üìê=
hur ÇÉå=
den ã~åáÑÉëíÉê~ëI=
manifesteras, ~åî®åÇë=
används çÅÜ=
och vilken
social
funktion den fyller, ska solka eller rent av ta död på den. Sådana farhågor är för
Ñìåâíáçå=ÇÉå=ÑóääÉêI=ëâ~=ëçäâ~=ÉääÉê=êÉåí=~î=í~=Ç∏Ç=é™=ÇÉåK=p™Ç~å~=Ñ~êÜ™Öçê=®ê=Ñ∏ê=
∏îêáÖí=î~åäáÖ~=çÅâë™=Ää~åÇ=ÇÉã=ëçã=®ê=ãçíëí™åÇ~êÉ=íáää=~ääí=ëä~Öë=íÉçêÉíáëÉê~åÇÉ=
övrigt vanliga också bland dem som är motståndare till allt slags teoretiserande
kring konst - de föreställer sig att det ska störa eller rent av förstöra den esteâêáåÖ=âçåëí=Ó=ÇÉ=Ñ∏êÉëí®ääÉê=ëáÖ=~íí=ÇÉí=ëâ~=ëí∏ê~=ÉääÉê=êÉåí=~î=Ñ∏êëí∏ê~=ÇÉå=ÉëíÉJ
íáëâ~=ìééäÉîÉäëÉåK=j™åÖ~=à~Ö=ã∏íí=á=ãáå=Ñçêëâ~êÖ®êåáåÖ=Ü~ê=çÅâë™=Ñ∏êÉÇê~Öáí=~íí=
tiska upplevelsen. Många jag mött i min forskargärning har också föredragit att
í~ä~=çã=ëáíí=ÉÖÉí=âçåëíáåíêÉëëÉ=ëçã=ãÉÇÑ∏íí=ÉääÉê=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=ëçã=Éíí=ëäìãéÉåë=
tala om sitt eget konstintresse som medfött eller till och med som ett slumpens
îÉêâI= ÜÉääêÉ=
verk,
hellre ®å=
än ~íí=
att ëÉ=
se ÇÉí=
det ëçã=
som ëçÅá~äí=
socialt ÄÉíáåÖ~íI=
betingat, ÉÑíÉêëçã=
eftersom ÇÉí=
det ëÉå~êÉ=
senare ëí™íí=
stått á=
i ëíêáÇ=
strid
med deras förståelse av sig själva som unika och originella personligheter.
ãÉÇ=ÇÉê~ë=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=ëáÖ=ëà®äî~=ëçã=ìåáâ~=çÅÜ=çêáÖáåÉää~=éÉêëçåäáÖÜÉíÉêK=
s~Ç=ÇÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ìíã~å~=ÇÉåå~=~ääí=~åå~í=®å=ä∏ëí=ìí~åé™ëáíí~åÇÉ=ëà®äîÑ∏êJ
Vad
det innebär att utmana denna allt annat än löst utanpåsittande självförëí™ÉäëÉ=çÅÜ=îáäâ~=ëí~êâ~=âê~ÑíÉê=ëçã=Ç®êãÉÇ=ë®ííë=á=ê∏êÉäëÉI=ÑáÅâ=à~Ö=ÉêÑ~ê~=Ç™=à~Ö=
ståelse och vilka starka krafter som därmed sätts i rörelse, fick jag erfara då jag
é™=açå~äÇ=_êç~Çóë=çÅÜ=jáâ~Éäë=m~äãÉë=ìééÇê~Ö=ÖáÅâ=êìåí=Ää~åÇ=ÇÉ=ëíìÇÉê~åÇÉ=
på Donald Broadys och Mikaels Palmes uppdrag gick runt bland de studerande
fri âçåëí=
konst vid
á=i Ñêá=
îáÇ= hìåÖäK=
Kungl. hçåëíÜ∏Öëâçä~å=
Konsthögskolan çÅÜ=
och Ñ∏êë∏âíÉ=
försökte ë~ãä~=
samla áå=
in ëî~ê=
svar é™=
på Éå=
en ~î=
av ÇÉ=
de
enkäter som användes för en studie av elitutbildningar i högskolan som jag för
Éåâ®íÉê=ëçã=~åî®åÇÉë=Ñ∏ê=Éå=ëíìÇáÉ=~î=ÉäáíìíÄáäÇåáåÖ~ê=á=Ü∏Öëâçä~å=ëçã=à~Ö=Ñ∏ê=
∏îêáÖí=áåíÉ=î~ê=áåîçäîÉê~Ç=á=é™=å™Öçí=~åå~í=ë®ííK=_äçíí~=í~åâÉå=é™=~íí=ãÉÇîÉêâ~=á=
övrigt inte var involverad i på något annat sätt. Blotta tanken på att medverka i
Éå=ëí~íáëíáëâ=ìåÇÉêë∏âåáåÖI=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=êáëâÉê~=~íí=êÉÇìÅÉê~ë=íáää=ëáÑÑêçê=á=í~ÄÉääÉê=
en statistisk undersökning, och därmed riskera att reduceras till siffror i tabeller
eller på annat sätt fösas samman med andra i olika grupper med gemensamma
ÉääÉê=é™=~åå~í=ë®íí=Ñ∏ë~ë=ë~ãã~å=ãÉÇ=~åÇê~=á=çäáâ~=ÖêìééÉê=ãÉÇ=ÖÉãÉåë~ãã~=
â®ååÉíÉÅâÉåI=
kännetecken, ìíä∏ëíÉ=
utlöste Ü®ÑíáÖ~=
häftiga êÉ~âíáçåÉê=
reaktioner Üçë=
hos ëçãäáÖ~=
somliga ~î=
av ÇÉ=
de Ääáî~åÇÉ=
blivande âçåëíå®J
konstnämig
êÉêå~K=
î®Öê~ÇÉ= ~íí=
rerna. aÉ=
De ëâêÉâ=
skrek ™í=
åt ãáÖ=
mig ÉääÉê=
eller vägrade
att Éåë=
ens ∏ééå~=
öppna Ç∏êêÉåK=
dörren. cäÉê~=
Flera ëâáÅâ~ÇÉ=
skickade ãáÖ=
=
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~êÖ~=çÅÜ=ÜçíÑìää~=ä~éé~ê=~î=íóéÉå=Òà~Ö=îÉí=ãáåë~åå=î~Ç=Çì=®ê=ìíÉ=ÉÑíÉê=çÅÜ=çã=
arga och hotfulla lappar av typen ”jag vet minsann vad du är ute efter och om
Çì=ë™=ãóÅâÉí=ëçã=ë®ííÉê=Çáå=Ñçí=Ü®ê=ë™=ëâ~=à~ÖÁÒK=a™=î~ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=ìééê®ííJ
du så mycket som sätter din fot här så ska jag. . .”. Då var det svårt att upprätthålla ÇÉå=
Bourdieu é™ÄàìÇå~=
Ü™ää~=
den ~î=
av _çìêÇáÉì=
distansen íáää=
till ÇÉ=
de ÄÉÑçêëâ~ÇÉ=
beforskade çÅÜ=
och ÄÉíê~âí~=
betrakta ÇÉ=
de
påbjudna Çáëí~åëÉå=
íêáäëâ~åÇÉ=
îÉíÉåëâ~éäáÖíK= aÉå=
trilskande âçåëíå®êë~ëéáê~åíÉêå~=
konstnärsaspiranterna vetenskapligt.
Den ~î=
av ãáå~=
mina ìééÇê~ÖëÖáî~êÉ=
uppdragsgivare
î®Åâí~=í~åâÉå=é™=~íí=âìåå~=Ö∏ê~=Éå=î~êá~ÄÉä=~î=ÇÉëë~=êÉ~âíáçåÉê=EÒî®Öê~ê=ëî~ê~=é™=
väckta
tanken på att kunna göra en variabel av dessa reaktioner (”vägrar svara på
gav ÇçÅâ=
Éåâ®íÉêÒF=
îáëëí= ëâóÇÇ=
enkäter”) Ö~î=
dock Éíí=
ett visst
skydd ãçí=
mot ÇÉ=
de ãáåÇêÉ=
mindre êìãëêÉå~=
rumsrena â®åëäçê=
känslor ëçã=
som ÇÉå=
den
hos ãáÖ=
ëéçåí~å~=
î~êÇ~ÖëÑ∏êëí™ÉäëÉå= ~î=
spontana vardagsförståelsen
av ÇÉê~ë=
deras ~ÖÉê~åÇÉ=
agerande Ñê~ãâ~ää~ÇÉ=
framkallade Üçë=
mig ëçã=
som ìåÖ=
ung
Ñçêëâ~êÉK=aÉí=ëâ~=ë®Ö~ë=~íí=ÇÉ=ÑäÉëí~=ëíìÇÉåíÉêå~=î~ê=Ä™ÇÉ=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=çÅÜ=ë~ãJ
forskare. Det ska sägas att de flesta studenterna var både intresserade och sam~êÄÉíëîáääáÖ~I=ãÉå=ÇÉí=®ê=~îîáâ~êå~=ëçã=Ñ~ëíå~í=á=ãáååÉíK=EbåäáÖí=jáâ~Éä=m~äãÉ=
arbetsvilliga, men det är avvikarna som fastnat i minnet. (Enligt Mikael Palme
ìíã®êâíÉ=ëáÖ=ÇÉëëìíçã=hçåëíÜ∏Öëâçä~åë=ìíÄáäÇåáåÖ=á=Ñêá=âçåëí=~î=ÇÉå=á=à®ãÑ∏J
utmärkte sig dessutom Konsthögskolans utbildning i fri konst av den i jämföêÉäëÉ=
îáë~ÇÉ=
med ~åÇê~=
på ÇÉíí~=
relse ãÉÇ=
andra ìíÄáäÇåáåÖ~ê=
utbildningar ëíçê~=
stora ~åÇÉäÉå=
andelen ëíìÇÉåíÉê=
studenter ëçã=
som é™=
detta ë®íí=
sätt visade
sig fientligt inställda till just enkäter.)
ëáÖ=ÑáÉåíäáÖí=áåëí®ääÇ~=íáää=àìëí=Éåâ®íÉêKF=
jáå~=ëíìÇáÉê=~î=i~êë=l=bêáÅëëçåI=ÉääÉê=Òjê=mçëíãçÇÉêåáëãÒ=ëçã=Ü~å=ä®ê=Ü~=
Mina studier av Lars O Ericsson, eller ”Mr Postmodernism” som han lär ha
â~ää~íëI=
kallats, Ü~ê=
har çÅâë™=
också ã∏ííë=
mötts ~î=
av Éíí=
ett ∏îÉêî®Ö~åÇÉ=
övervägande éçëáíáîí=
positivt áåíêÉëëÉI=
intresse, ®îÉå=
även çã=
om ëçãäáÖ~=
somliga
~åâä~Ö~í=ãáÖ=Ñ∏ê=~íí=î~ê~=çÑ∏êëâ®ãÇ=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉ=Ñ∏êìíë~íí=~íí=à~Ö=ëâ~=®Öå~=ãáÖ=
anklagat mig för att vara oförskämd därför att de förutsatt att jag ska ägna mig
™í=~íí=ëãìíëâ~ëí~=ÜçåçãI=áÑê™Ö~ë®íí~=Ü~åë=®Çä~=~îëáâíÉê=Ó=îáäâ~=ìåÇÉêÑ∏êëí™íí=ìíJ
åt att smutskasta honom, ifrågasätta hans ädla avsikter - vilka underförstått utÖ∏ê=Ü~åë=îÉêâäáÖ~=Çêáîâê~ÑíÉê=Ó=ÉääÉê=êÉÇìÅÉê~=Ü~åë=~ÖÉê~åÇÉ=íáää=Ñ∏êë∏â=~íí=çíáääJ
gör hans verkliga drivkrafter - eller reducera hans agerande till försök att otillbörligt tillskansa sig makt. Några har dessutom, likaledes i förväg, dömt ut föÄ∏êäáÖí=íáääëâ~åë~=ëáÖ=ã~âíK=k™Öê~=Ü~ê=ÇÉëëìíçãI=äáâ~äÉÇÉë=á=Ñ∏êî®ÖI=Ç∏ãí=ìí=Ñ∏J
êÉí~ÖÉí=~íí=∏îÉê=ÜìîìÇ=í~ÖÉí=Ñ∏êë∏â~=ë®Ö~=å™Öçí=î®ëÉåíäáÖí=çã=Üçåçã=çÅÜ=Ü~åë=
retaget att över huvud taget försöka säga något väsentligt om honom och hans
ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉå=âçåëíå®êäáÖ~=ã~êâå~ÇëÉâçåçãáåK=aÉ=Ü~ê=~åíóíí=~íí=êÉëìäí~íÉí=
betydelse för den konstnärliga marknadsekonomin. De har antytt att resultatet
áåíÉ=â~å=Ääá=~åå~í=®å=çÑìääâçãäáÖí=ãÉÇ=Ü®åîáëåáåÖ=íáää=~íí=ÇÉí=ãÉëí~=á=âçåëíÉåë=
inte kan bli annat än ofullkomligt med hänvisning till att det mesta i konstens
î®êäÇ= ëâÉê=
värld
sker á=i ä∏ååÇçã=
lönndom çÅÜ=
och Ç®êÑ∏ê=
därför ëâìääÉ=
skulle âçãã~=
komma ~íí=
att ìåÇÖ™=
undgå ãáÖK=
mig. p™=
Så Ñ∏ê=
för ~íí=
att ãáå=
min
forskning ska vara värd namnet, har jag ibland avkrävts en total undersökning
ÑçêëâåáåÖ=ëâ~=î~ê~=î®êÇ=å~ãåÉíI=Ü~ê=à~Ö=áÄä~åÇ=~îâê®îíë=Éå=íçí~ä=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=
~î=~ääí=ëçã=ë™î®ä=i~êë=l=bêáÅëëçå=ëçã=~ää~=á=Ü~åë=çãÖáîåáåÖ=Ü~Ñí=Ñ∏ê=ëáÖK=
av allt som såväl Lars O Ericsson som alla i hans omgivning haft för sig.
aÉ=ÑäÉëí~=ëçã=Ü~ê=Ü∏êí=í~ä~ë=çã=~íí=à~Ö=®Öå~í=ãáÖ=™í=~íí=~å~äóëÉê~=Òi~êë=lWëÒ=
De flesta som har hört talas om att jag ägnat mig åt att analysera ”Lars Ozs”
förehavanden har alltså varit nyfikna och engagerade. Ett av uttrycken för detta
Ñ∏êÉÜ~î~åÇÉå=Ü~ê=~ääíë™=î~êáí=åóÑáâå~=çÅÜ=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉK=bíí=~î=ìííêóÅâÉå=Ñ∏ê=ÇÉíí~=
®ê=
à~Ö= Ñ™íí=
är ÇÉ=
de ã™åÖ~=
många áåÑçêãÉää~=
informella ìééäóëåáåÖ~ê=
upplysningar ëçã=
som jag
fått çã=
om ÜçåçãK=
honom. fåíÉ=
Inte ãáåëí=
minst Ü~ê=
har
áåíêÉëëÉí=î~êáí=ëíçêí=Ñ∏ê=î~Ç=Ü~å=ëà®äî=ëâìääÉ=ë®Ö~=çã=~íí=Ääá=Ñ∏êÉã™ä=Ñ∏ê=Éå=îÉíÉåJ
intresset varit stort för vad han själv skulle säga om att bli föremål för en vetenëâ~éäáÖ=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~î=ÇÉíí~=ëä~ÖK=k™Öê~=Ü~ê=íêçíí=~íí=Ü~åI=çã=Ü~å=∏îÉê=ÜìîìÇ=
skaplig undersökning av detta slag. Några har trott att han, om han över huvud
bli
í~ÖÉí=
î~Ç= Éå=
taget ëâìääÉ=
skulle êÉ~ÖÉê~=
reagera é™=
på vad
en çÄÉíóÇäáÖ=
obetydlig Ççâíçê~åÇ=
doktorand í~Öáí=
tagit ëáÖ=
sig Ñ∏êÉI=
före, ëâìääÉ=
skulle Ääá=
smickrad ∏îÉê=
ëãáÅâê~Ç=
över ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=
uppmärksamheten çÅÜ=
och ÇÉå=
den ÄÉâê®ÑíÉäëÉ=
bekräftelse é™=
på Ü~åë=
hans ÄÉíóÇÉäëÉ=
betydelse ëçã=
som
ÇÉå=áååÉÄ®êK=jÉå=ÇÉ=ÑäÉëí~=Ü~ê=î®Çê~í=ÄäçÇI=Ä™ÇÉ=ãáíí=çÅÜ=Ü~åëK=aÉ=Ü~ê=ìééJ
den innebär. Men de flesta har vädrat blod, både mitt och hans. De har uppfattat det som ett självmordsuppdrag att ta sig an uppgiften att studera någon
Ñ~íí~í=ÇÉí=ëçã=Éíí=ëà®äîãçêÇëìééÇê~Ö=~íí=í~=ëáÖ=~å=ìééÖáÑíÉå=~íí=ëíìÇÉê~=å™Öçå=
som har haft en sådan i konstfältet framträdande position, och som därtill ännu
ëçã=Ü~ê=Ü~Ñí=Éå=ë™Ç~å=á=âçåëíÑ®äíÉí=Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=éçëáíáçåI=çÅÜ=ëçã=Ç®êíáää=®ååì=
®ê=
î~åäáÖÉå= ãÉëí=
är á=i äáîÉí=
livet EâçåëíîÉí~êÉ=
(konstvetare áåíêÉëëÉê~ê=
intresserar ëáÖ=
sig ëçã=
som ÄÉâ~åí=
bekant vanligen
mest Ñ∏ê=
för ÇÉ=
de ëÉÇ~å=
sedan
ä®åÖÉ=ëÉÇ~å=Ç∏Ç~F=çÅÜ=ä™åÖí=áÑê™å=ìíê®âå~ÇI=íêçíë=~íí=Ü~å=áåíÉ=ä®åÖêÉ=ãÉÇ~êÄÉí~ê=
länge sedan döda) och långt ifrån uträknad, trots att han inte längre medarbetar
Dagens Nyheter.
á=i a~ÖÉåë=
kóÜÉíÉêK= Jag
g~Ö= Ü~ê=
har áåíêÉëë~åí=
intressant åçÖ=
nog Ñ∏êî®åí~íë=
förväntats ÖÉ=
ge áåíÉ=
inte Ä~ê~=
bara Éå=
en ÜÉäí=
helt ~åå~å=
annan
bild av hans agerande än vad Lars O Ericsson själv har gjort, utan också en för
ÄáäÇ=~î=Ü~åë=~ÖÉê~åÇÉ=®å=î~Ç=i~êë=l=bêáÅëëçå=ëà®äî=Ü~ê=ÖàçêíI=ìí~å=çÅâë™=Éå=Ñ∏ê=
Üçåçã=ãáåÇêÉ=Ñ∏êÇÉä~âíáÖK=j™åÖ~I=ÇÉ=ÑäÉëí~=êÉåí=~îI=íóÅâë=Ñ∏êìíë®íí~I=~íí=Ü~åë=
honom mindre fördelaktig. Många, de flesta rent av, tycks förutsätta, att hans
position bygger på lösan grund, att han är en bluff och att det är min uppgift att
éçëáíáçå=ÄóÖÖÉê=é™=ä∏ë~å=ÖêìåÇI=~íí=Ü~å=®ê=Éå=ÄäìÑÑ=çÅÜ=~íí=ÇÉí=®ê=ãáå=ìééÖáÑí=~íí=
äntligen avslöja detta. ”På honom baral” är ordalydelsen i flera av de uppmunt®åíäáÖÉå=~îëä∏à~=ÇÉíí~K=Òm™=Üçåçã=Ä~ê~>Ò=®ê=çêÇ~äóÇÉäëÉå=á=ÑäÉê~=~î=ÇÉ=ìééãìåíJ
rande brev och mail jag fått från såväl kolleger som konstnärer och andra som
ê~åÇÉ=ÄêÉî=çÅÜ=ã~áä=à~Ö=Ñ™íí=Ñê™å=ë™î®ä=âçääÉÖÉê=ëçã=âçåëíå®êÉê=çÅÜ=~åÇê~=ëçã=
= NT
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Ñ™íí=åóë=çã=î~Ç=ëçã=î~êáí=é™=Ö™åÖK=g~Ö=ëâìääÉ=Ç®êãÉÇ=ë~ãíáÇáÖí=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=
fått nys om vad som Varit på gång. Jag skulle därmed samtidigt få möjlighet att
ÑìåÖÉê~=
fungera ëçã=
för alla de çÑ∏êê®ííÉê=çÅÜ=ÇÉí=ã~âíJ
som Éå=
en ëí®ääÑ∏êÉíê®Ç~åÇÉ=
ställföreträdande Ü®ãå~êÉ=
hämnare Ñ∏ê=~ää~=ÇÉ=
oförrätter och det maktmissbruk som de anser sig ha varit utsatta för.
ãáëëÄêìâ=ëçã=ÇÉ=~åëÉê=ëáÖ=Ü~=î~êáí=ìíë~íí~=Ñ∏êK==
j∏àäáÖÉå=®ê=i~êë=l=bêáÅëëçåë=éçëáíáçå=ë®êëâáäí=~åÖÉå®ã=~íí=í®åâ~=ëáÖ=ëâàìíÉå=á=
Möjligen är Lars O Ericssons position särskilt angenäm att tänka sig skjuten i
ë~åâ=Ç®êÑ∏ê=~íí=Ü~å=®ê=îÉêâë~ã=àìëí=áåçã=âçåëíÉåë=Ñ®äíI=ëçã=®ê=Éå=Ñ∏ê=ìíçãëí™J
sank därför att han är verksam just inom konstens fält, som är en för utomståÉåÇÉ=ëî™êíáääÖ®åÖäáÖ=î®êäÇK=pçã=_çìêÇáÉì=é™éÉâ~í=ëâóÇÇ~ë=âçåëíå®êäáÖ~=Ñ®äí=Ñê™å=
ende svårtillgänglig värld. Som Bourdieu påpekat skyddas konstnärliga fält från
Éå=ëçÅáçäçÖáëâ=~å~äóë=~î=ÇÉ=âê~ÑíáÖ~=áåîÉëíÉêáåÖ~ê=á=áåëáâíÉê=á=çÅÜ=âìåëâ~éÉê=çã=
en sociologisk analys av de kraftiga investeringar i insikter i och kunskaper om
Ñ®äíÉåë=Üáëíçêá~=ëçã=~îâê®îë=ÇÉå=ëçã=~å~äóëÉê~ê=ÇÉãK=aÉå=ëçã=Öàçêí=ë™Ç~å~=áåJ
fältens historia som avkrävs den som analyserar dem. Den som gjort sådana inîÉëíÉêáåÖ~ê= ∏îÉêí~ê=
vesteringar
övertar Ñ®äíÉåë=
fältens íêç=
tro çÅÜ=
och Ääáê=
blir ë®ää~å=
sällan Ñ∏êã∏ÖÉå=
förmögen ~íí=
att Ö∏ê~=
göra Éå=
en ëçÅáçäçÖáëâ=
sociologisk
~å~äóëK=j™åÖ~=íóÅâë=ìíáÑê™å=çÅâë™=Ü~=ëî™êí=~íí=Ñ∏êÉëí®ää~=ëáÖ=å™Öçí=ãÉê=ä∏àÉî®ÅâJ
analys. Många tycks utifrån också ha svårt att föreställa sig något mer löjeväck~åÇÉ=
î®êäÇI= ÉÑíÉêëçã=
ande ®å=
än ÇÉåå~=
denna âçåëíå®êäáÖ~=
konstnärliga värld,
eftersom ÇÉ=
de ìééÑ~íí~ê=
uppfattar ÇÉí=
det ëçã=
som ~íí=
att âçåëíÉå=
konsten
ÉÖÉåíäáÖÉå=®ê=Éå=áääìëáçåI=Éíí=Ää®åÇîÉêâ=~îëÉíí=~íí=äìê~=ÇÉ=ÖçÇíêçÖå~=Eíáää=îáäâ~=ÇÉ=
egentligen är en illusion, ett bländverk avsett att lura de godtrogna (till vilka de
áåíÉ=ê®âå~ê=ëáÖ=ëà®äî~FK=aÉ=ëÉê=ÇÉí=Ç®êÑ∏ê=ëçã=~åÖÉä®ÖÉí=~íí=Ñê®äë~=ÇÉëë~=ëí~Åâ~êÉ=
inte räknar sig själva). De ser det därför som angeläget att frälsa dessa stackare
Ñê™å=çåÇçK=
från ondo.
pçã=Ñçêëâ~êÉ=
î~ê=ÇÉí=
Som forskare á=âçåëíëçÅáçäçÖá=â~å=ã~å=~ääíë™=áåíÉ=~åå~í=®å=ìåÇê~=Ó=
i konstsociologi kan man alltså inte annat än undra - var
det
å™Öçå=ëçã=ë~=~íí=ÑçêëâåáåÖ=®ê=íçêêI=íê™âáÖ=çÅÜ=Ü®åÇÉäëÉä∏ë\=
någon som sa att forskning är torr, tråkig och händelselös?
=

=
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