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Abstract 

This study analyzes The Influence Machine by Tony Oursler, Delay by Santiago Mostyn and An 

Imagined City by Jonas Dahlberg as public site-specific temporary artworks in Sweden. In 

particular, the intersection of the artworks and the site is analyzed, to see how emotions can be 

written about in an analysis. The questions are: How can these artworks be described? How can 

sites be described? What is the relationship between the sites and the artworks? How can 

emotions that exist in the space between the artworks and the sites be written about in an analys? 

My methodological framework is based on multimodal analysis of Carey Jewitt and Gunter 

Kress research. In the model, various media such as sound, light, installation, image, text and site 

have given individual space, to later be compared to each other and to clarify similarities, 

differences and relationships between each other. The model in the survey is shaped after each 

selected object, a so-called method reflectivity, to adapt the purpose of the survey. The model 

incorporates concepts derived from previous research on emotions and affect. Rosalyn Deutsch's 

work uses the concepts of harmonise and disruptive (sv. assimilativ, söndrande), Annika Wik's 

concepts of convergence, participant culture and world-making (sv. konvergens, deltagarkultur, 

världskapande) and Christian Norberg-Schulz's concepts of space and character (sv. rum, 

karaktär). In the survey, to show the relation between work and place, I coined the concept of 

affective relationship (sv. affektiv relation), which is close to Sara Ahmed's description of Happy 

Objects. This study shows that it is possible to rewrite emotions in a model that is adapted to 

concepts related to emotions and affect. The study further suggests that the relation between 

work and site can be described with the concept of affective relation, which can be elucidated by 

looking at the character of work and character of space. The model can be used for further 

research and analysis of work and place which contributes to a broader view within the discipline 

of art science around analytical models to open up and write about emotions. 

 

Keywords: Affect, affective relationship, emotion, public art, site-specific art, Tony Oursler, 

Santiago Mostyn, Jonas Dahlberg. 
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Inledning 

Offentliga platsspecifika tillfälligt visade verk kan ses ha speciella särdrag vilka fångat mitt 

intresse. Verken har till viss del likheter med gatukonst, de installationer som ibland ”poppar 

upp” i stadsrummet av både anonyma och icke anonyma konstnärer. Exempel är konstnärer som 

Akay med sitt projekt Akayism och Klisterpeter med sina rådjur, vilka under många år har 

placerat sina verk i olika stadsrum i Sverige. Jag har kommit att möta verken helt oväntat i min 

vardag: en uppmaning i rusningstrafiken, en tanke på väg hem från arbetet, ett rådjur hem från 

dagishämtning. Verken har fått mig att stanna upp, reflektera över ett skeende eller det liv jag 

lever, men framför allt, de har påverkat mig känslomässigt.  

Som curator har jag fått möjlighet att arbeta med offentliga platsspecifika tillfälligt visade 

verk i ett format där jag bjudit in konstnärer att skapa verk utifrån en given plats. I samarbete 

med Julia Peirone 2015 visades det, för tillfället, nyskapade verket Twisted Cherry på en stor 

annonstavla vid Stureplan i Stockholm. Peirone visade en film i vilken unga flickor i festkläder 

och höga klackar gång på gång faller ner, under ljuset av kamerablixtar. I en textremsa ovanför 

skärmen rullade citat från flickornas brev till Peirone, i vilka argument finns för att vara del i 

konstverket som ”Jag är öppen för förslag” ”Jag tränar varje dag” och ”Jag är social”. Jag 

upplevde att verket fick en relation till annonstavlan, vilken främst är ämnad för reklam och 

konsumtion. Arbetet väckte frågor inom mig om hur det går att skriva om de känslor som kan ses 

finnas i skärningspunkten mellan platsen och verket.  

Ytterligare ett särdrag jag intresserat mig för vid offentlig platsspecifik tillfällig konst är att 

verken är tillfälliga. Upplevelsen för betraktare kan variera på grund av omständigheter som 

väder, ljus, ljud från omgivning och folkmängd. Min personliga upplevelse av den här typen av 

verk är att de i hög grad fått mig att uppleva en känsla, en kroppslig reaktion, en förnimmelse. 

Jag känner mer i relation till ett offentligt platsspecifikt tillfälligt verk än till andra verk. Hur kan 

jag skriva om dessa känslor i en vetenskaplig diskurs, går det ens?  

Det här projektet ämnar analysera offentlig platsspecifik tillfällig konst i Sverige i form av 

tre verk: The Influence Machine av Tony Oursler, Delay av Santiago Mostyn och An Imagined 

City av Jonas Dahlberg. Min undersökning intresserar sig för vilken relation som finns mellan ett 

verk och en plats. Jag argumenterar för att det vid en analys av skärningspunkten mellan verket 

och platsen går det att skriva fram känslor i större grad än vad som gjorts i tidigare forskning. 

Undersökningen har inte till uppgift att se hur en subjektiv läsning av verk kan ge upphov till 

känslor. Jag avser istället utgå ifrån att vi som människor reagerar med känslor när vi möter ett 

verk som är placerat tillfälligt vid en specifik plats och vill undersöka hur det går att skriva fram 

företeelsen vid en analys. I den här undersökningen kommer jag att argumentera för att konst 
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som visas i ett offentligt rum bör, i större grad, analyseras i relation till platsen. Förutom att 

tillämpa estetiska, formmässiga och konceptuella värden menar jag att verk som har en specifik 

relation till platsen skall analyseras utifrån det faktum att någonting händer i skärningspunkten 

mellan verk och plats, någonting som bör definieras och skrivas fram. 

Konst visas många gånger i ett gallerirum med vita vägar. Uttrycket, den vita kuben 

myntades av Brian O´Dohrety i en serie artiklar för tidskriften Artforum 1976. O´Dohrety 

beskriver hur det vita gallerirummet skapas i sambanden med modernismens genomslag. Idén 

var att ta bort alla störande moment från verket, vilket placeras i ett neutralt vitt rum.1 Till 

skillnad från att placera ett verk i en vit kub och ta bort omgivningens distraherande inverkan vill 

jag i den här undersökningen se på vilken relation verk som visas i det offentliga rummet har till 

en plats och hur det går att skriva om känslor i sammanhanget.  

Ämnet är relevant i och med det ökade intresset för offentlig platsspecifik tillfällig konst 

inom forskning och utställningsverksamhet, både i Sverige och internationellt, de senaste åren. 

Mellan åren 2007 - 2012 visade organisationen Mobile Art Production (MAP) med ledning av 

Magdalena Malm ett stort antal offentliga platsspecifika tillfälligt visade verk. Malm, som 

tillträdde som chef för Statens konstråd 2012, har aktivt arbetat för att etablera tillfällig konst 

som del i statligt finansierad konst på sin nya position.2 I skrivandets stund, november 2019 har 

Malm precis avslutat sin tjänst.3 Statens konstråd arrangerade den 21 mars 2017 Curating 

Context, ett heldagsseminarium om konst i det offentliga rummet med internationella curatorer 

och konstnärer samt publicerade en ny antologi Curating Context, Beyond the Gallery and into 

Other Fields.4 Seminariet på Kungl. Konsthögskolan 21 mars 2017 behandlade frågor om vad 

som krävs för att arbeta utanför utställningsrummet och vilka utmaningar det ställer det på den 

curatoriella praktiken att curera ett helt sammanhang. Vid seminariet deltog internationella 

curatorer som: Grégory Castéra, konstnärlig ledare på Council i Paris, Claire Doherty, 

konstnärlig ledare på Situations i Bristol, Filip Jovanovski och Ivana Vaseva, konstnärliga ledare 

 
1 Brian O'doherty och Leonard L. Milberg Collection of Irish Prose., Inside the white cube : the ideology of the 
gallery space (1st bk. edn.; Santa Monica Calif.: Lapis Press, 1986) 33. 
2 Karin Lundmark, 'Magdalena Malm, Statens konstråd – Satsar på tillfällig konst i det offentliga rummet’, 
Kultur i väst (upprättad/senast uppdaterad 2018) <http://www.kulturivast.se/konst/roster-om-konst/magdalena-
malm-statens-konstrad-satsar-pa-tillfallig-konst-i-det-offentliga-rummet>, information hämtad 20180715.  
3 Svt, 'Magdalena Malm slutar på Statens konstråd’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) 
<https://www.svt.se/kultur/magdalena-malm-slutar-pa-statens-konstrad>, information hämtad 20191120.  
4 Magdalena  Malm, Curating Context, Beyond the Gallery and into Other Fields (Stockholm: Art and Theory, 
2017). 
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på Akto Festival i Skopje och Sophie Goltz, stadscurator i Hamburg, María Mur Dean 

konstnärlig ledare på Consonni i Bilbau och Helena Papadopoulos, konstnärlig ledare på Radio 

Athenes i Athen. Representanter från Statens konstråd Edi Muka, curator och Joanna Zawieja, 

arkitekt inom stadsutveckling samt moderator Magdalena Malm. 

Ett annat exempel på hur tillfällig platsspecifik konst är aktuell inom konstfältet är 

Creative Time Summit. Varje år samlar de några av världens mest intressanta och innovativa 

aktivister, teoretiker, konstnärer, curatorer och författare som, tillsammans med publiken, 

samtalar om frågor i gränslandet mellan samhällsutveckling och konst. Den 14–15 november 

2014 ägde Creative Time Summit rum på Kulturhuset i Stockholm och genomfördes som ett 

samarbete mellan Statens konstråd och Creative Time.  Magdalena Malm kommenterar: 

 
Frågor om de offentliga rummen och konstens betydelse är komplexa och förutsätter ett 

internationellt perspektiv. Därför har vi stora förväntningar på samarbetet med Creative Time kring 

världens kanske främsta forum för denna typ av dialog. Även om våra organisationer är olika, delar 

vi målet att vidga och utveckla nya praktiker för konst i offentliga rum.5 

 

Inom den högre utbildningen finns ett intresse för offentlig platsspecifik tillfällig konst. Akademi 

Valand i Göteborg ger från våren 2017 kurser i att arbeta med konst i det offentliga rummet, 

vilket kan ses som en tendens av fältets utökning.6 På Kungliga Konsthögskolan i Stockholm ges 

2019 kursen ”Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet” vilken beskrivs 

innefatta diskussioner om hur värden och kritikaliteter kan få uttryckas och ta plats i det 

offentliga rummet.7 

Internationellt finns organisationer som Artangel (UK) och Situations (UK) sedan många 

år tillbaka. De visar tillfällig offentlig platsspecifik konst kontinuerligt och ger även ut 

publikationer kring ämnet.  

 
5 Magdalena Malm, 'Creative Time Summit’, (upprättad/senast uppdaterad 2017) 
<https://www.statenskonstrad.se/article/creative-time-summit/>, information hämtad 20190108.  
6 Akademin Valand, 'Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet, 30 hp’, (upprättad/senast 
uppdaterad 2019) <https://akademinvaland.gu.se/utbildning/fristaendekurser/vcur01>, information hämtad 
20190423.  
7 Kungliga Konsthögskolan, 'Att förhandla konstnärliga värden – Konst och arkitektur i den offentliga sfären’, 
(upprättad/senast uppdaterad 2019) <http://kkh.se/education/att-forhandla-konstnarliga-varden-konst-och-
arkitektur-i-den-offentliga-sfaren/>, information hämtad 20190423.  
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För att närma mig ämnet tillfällig offentlig platsspecifik konst kommer jag inleda 

undersökningen med att definiera begrepp som tillfällig, offentlig och platsspecifik konst utifrån 

tidigare forskares texter.  

Maria Håkansson använder sig av Svenska Akademiens ordboks (SAOB) definition av 

offentlig miljö i sin text Att Verka Tillsammans: Erfarenheter Från Gestaltning Av Offentliga 

Miljöer. I texten definieras offentlig, i motsatts till hemlig, som något som försiggår i 

allmänhetens närvaro. Det vi kan ta del av, i motsats till privat. Definitionen av ordet offentlig 

kan knytas an till det officiella som rör stat och kommun eller det vi bekostar med våra 

gemensamma skattepengar. Tillsammans med ordet miljö relaterar begreppet offentlig miljö till 

en öppen plats som är avsedd för allmänheten.8  I min undersökning kommer jag analysera The 

Influence Machine av Tony Oursler som visas i parken utanför Stockholms universitet, vilken är 

en tillgänglig, öppen och allmän plats. Det stämmer överens Håkanssons definition av offentlig 

plats. Verket An Imagined City av Jonas Dahlberg visades även det på en tillgänglig plats i form 

av en övertäckning av ett hus på en öppen gata. Alla som ville kunde passera och det kan därmed 

kategoriseras enligt Håkanssons och SAOB:s definition av offentlig placering. Verket Delay av 

Santiago Mostyn visades vid första tillfället på internet. Den digitala plattformen Youtube kan 

ses som ett offentligt rum då det är tillgängligt för alla att se på och är en fri plats att vistas på 

digitalt. Hela internet skulle kunna ses som ett offentligt rum men kommer inte vara del i den här 

undersökningen då jag har valt att avgränsa mig till plattformen Youtube. Sociala nätverk som 

Facebook och Instagram kan ses som offentliga rum men de kommer inte att beaktas i 

undersökningen då de ofta innehåller låsta grupper som endast är tillgängliga för avsändarens 

vänner och kontakter. 

Offentlig konst har historiskt sett i Sverige visats som centralt placerade statyer på torg. Ett 

sådant svenskt exempel är ryttarstatyn Gustav II Adolf vid Gustav Adolfs torg i Stockholm som 

invigdes 1796 och är skapad av Pierre Hubert L'Archevêque och Johan Tobias Sergel. Statyn 

restes långt efter hans död 1632 och var likt många andra statyer ett minnesmärke och politisk 

symbol för nationalstaten Sverige och stormaktstiden. Den skulle symbolisera nationalism och 

makt inför folket. Jessica Sjöholm skriver i Skulptur, klotter och ”motmonument” hur antalet 

skulpturer i de svenska stadsrummen ökade under 1900-talet, beroende på en kulturpolitik som 

växte fram från ideella organisationer och 1937 utmynnade i Statens konstråd. Detta som led i en 

 
8 Maria Håkansson, Att verka tillsammans: erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer (2013:16; 
Stockholm: Skolan för arkitektur och samhällsbyggande, Kungliga Tekniska högskolan, 2013) . 
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demokratiseringsprocess för ökad tillgänglighet av offentlig konst.9 I dag kan offentlig konst ses 

vara som Nato Thompson beskriver i Katalog 42 för Statens konstråd: 

 
Offentlighet är politik. Inte en plats. Kultur är relationer. Konst är förhandling. Vad kan konst i 

offentliga rum vara i framtiden? Kanske en följd interaktioner som leder till att sådana relationer 

som maktförtrycket intvingat i statisk tillvaro kan vändas upp och ned. Konst i det offentliga 

rummet kan vara antikommersiell icke-historisk och söndrande. Konst i det offentliga rummet kan 

utgöra en motvikt i en värld där makten numer ser kultur blandat med vapen som sitt främsta 

verktyg.10 

 

I min position som curator tillämpar jag teori i praktiken för olika projekt vilka ställer ut 

fotografi och video i offentliga rum. I maj 2019 ställer jag i min roll som curator ut Björn 

Larssons verk Ett år i Sverige som ett offentligt platsspecifikt tillfälligt visat verk på 

storbildstavlan vid Slussen i Stockholm. I projektet Expanderande fotografi Nr. 1–3 visades Ulf 

Lundins Here You Are (2015), Julia Peirones Twisted Cherry (2015) och Björn Larssons Mitt i 

naturen (2015). I projektet Verk Curerar har jag arbetat med Annica Karlsson Rixons 

Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) (2016) i form av en projektion vid 

brofästet på Skeppsholmen i Stockholm. Till Verk Curerar arrangerades ett konstnärssamtal och 

ett panelsamtal om kamerabaserad tillfällig konst i det offentliga rummet. I artikeln Fotografi 

och video i offentliga rum, Verk tidskrift nr 1 (2017) sammanfattar jag tankar om mitt och andras 

arbete inom området.11 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är att genom fallstudier analysera verken The Influence Machine av Tony 

Oursler, Delay av Santiago Mostyn samt An Imagined City av Jonas Dahlberg i egenskap av 

offentliga platsspecifika tillfälligt visade verk i Sverige. Jag kommer att analysera 

skärningspunkten mellan verket och den platsen verket visas på för att se hur känslor kan skrivas 

fram i en analys. Undersökningen kan bidra till att vidare utveckla analysmetoder av verk och 

 
9 Jessica Sjöholm (2005), Skulptur, klotter och ”motmonument”. ACSIS nationella forskarkonferens för 
kulturstudier, Norrköping, 939.  
10 Linda Fagerström, 'Vad kan konst i offentliga rum vara?', i Anna Nyström (ed.), Katalog 42 Statens konstråd 
(Statens konstråd, 2013). 26. 
11 Susanne Fessé, 'Fotografi och video i offentliga rum’, (upprättad/senast uppdaterad 2020) 
<https://www.verktidskrift.se/offentliga-rum>, information hämtad 20200106.  
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dess relation till en plats, vilket kan ses som ett avstamp eller pilotstudie till framtida forskning 

inom fältet.  

För att uppfylla syftet har jag följande frågeställningar: Hur kan verken beskrivas? Hur kan 

platserna beskrivas? Vilken relation finns mellan platserna och verken? Hur kan känslor som 

framträder i skärningspunkten mellan verken och de platser de visas på skrivas fram i en analys? 

Givet mitt argument att det behövs en utökad analys av skärningspunkten mellan verk och 

plats kommer undersökningen bidra till ökad förståelse inom fältet konstvetenskap.           

Undersökningen kommer att visa ett förslag på hur det går att skriva om känslor i analys av verk 

och plats. Undersökningen är viktig då det kan lyfta fram och analysera konst som visas tillfälligt 

i det offentliga rummet, vilken idag i Sverige har marginaliserats i relation till den konst som 

visas på museer eller gallerier i traditionell bemärkelse. Ett problem ligger i hur initiativ till 

ovannämnda verk bland annat kommer från mindre grupper och institutioner, vilka inte alltid har 

resurser för omfattande dokumentation eller för att koppla forskningsprojekt till utställningar. 

Om forskning och dokumentation endast finns tillgängliga från stora museer och organisationer 

hotas denna typ av konst att utestängas från konsthistorien och därmed även minska en 

demokratisk utveckling inom en konsthistorisk kontext, där idag konst som visats på olika 

institutioner och i samlingar dominerar. 

 

Disposition 

Efter inledningen kommer undersökningen utgöras av tre separata analyser. I analyserna 

använder jag en multimedial analysmodell för att se på hur verkets olika delar sammantaget 

bidrar till en helhet. Analyserna följer ett mönster, med en viss variation som sker i relation till 

verkets särart. Först beskriver analysen konstnären och verkets bakgrund vilket följs av en 

beskrivning av verkets olika delar som installation, text, ljus, film och ljud och plats. Efter en 

sammanfattning av verkets olika delar kan undersökningen visa på relevans och skillnader 

däremellan. Avslutningsvis analyseras känslor i skärningspunkten mellan verket och platsen det 

på. De analyserade verken avhandlas i ordningen: An Imagined City av Jonas Dahlberg, The 

Influence Machine av Tony Oursler samt Delay av Santiago Mosty. Efter de tre analyserna 

presenteras en avslutande diskussion vilken innefattar förslag på vidare forskning. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning av undersökningen.  
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Material och urval 

Jag avser beskriva och senare analysera nedanstående verk och kommer att använda mig av 

källorna presenterade i följande avsnitt. Verken som studeras är tillfälligt visade och finns 

dokumenterade genom film, fotografi, artiklar och böcker av institutioner och enskilda 

konstnärer och curatorer.  För att ge en beskrivning av konstnärernas bakgrund används 

kataloger och artiklar där respektive konstnärskap är omskrivet. 

An Imagined City av Jonas Dahlberg visades 2012 av organisationen Mobile Art 

Production (MAP) från den 18 oktober – 31 december på Nybrogatan 57 i Stockholm.  Som 

bakgrund för Dahlbergs konstnärliga verksamhet används konstnärens hemsida.12 Till det 

information från konstnärens gallerist, Galleri Nordenhake.13 Som bakgrund till platsen och 

arkitekt till byggnaden Erik Lallerstedt används information från Riksarkivet.14 Som källor 

kommer jag även använda mig av en inspelad föreläsning med Jonas Dahlberg vid AA School of 

Architecture som gavs 2015 och finns dokumenterad med video på Youtube. Föreläsningen är 

mycket informationsrik och innehåller bilder, bakgrund och konstnärens beskrivning av 

utformning av verket.15 Till verket An Imagined City tillhör en bok An Imagined City, utgiven av 

Art and theory 2018, vilken innehåller allt textmaterial som ingår i verket i form av uppläsning.16 

Stillbilder av verket och platsen finns löpande i texten. Jag använder mig även av källor i form 

av samtal med Annika Wik och Therese Kellner, verksamma i produktion av verket. I en 

broschyr, An Imagined City, Jonas Dahlberg, Nybrogatan 57, 18 oktober-31 december återfinns 

en intervju och en beskrivning av verket. En artikel av Anders Karlin i tidskriften Kunstkritikk 

används som källa för beskrivning av röster på plats.17 Statens konstråds hemsida används för 

information om hur verket har visats efter uppsättningen 2012.18 Som källa till information om 

 
12 Jonas Dahlberg, 'Jonas Dahlberg’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) <http://www.jonasdahlberg.com>, 
information hämtad 20190701.  
13 Nordenhake Galleri, 'Jonas Dahlberg, Biography ’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) 
<https://nordenhake.com/artists/jonas-dahlberg>, information hämtad 20190701.  
14 Fredric Bedoire, 'Erik J Lallerstedt’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) 
<https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=10947>, information hämtad 20190806.  
15 Aa School Of Architecture, 'Jonas Dahlberg - An Imagined City: Artist Talks’, AA School of Architecture 
[Artis talk], (upprättad/senast uppdaterad 2015), information hämtad 20180131.  
16 Jonas Dahlberg, An Imagined City (Stockholm: Art and Theory, 2018). 
17 Anders Karlin, 'Med minnet som projektor’, Kunstkritikk (upprättad/senast uppdaterad 2012) 
<https://kunstkritikk.se/med-minnet-som-projektor/>, information hämtad 20191120.  
18 Statenskonstråd, 'An Imagined City, Osynliga rum av ljud’, (upprättad/senast uppdaterad 2019), information 
hämtad 20190701.  
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organisationen MAP används vad som finns kvar av organisationens hemsida.19 Till det uttalande 

från Magdalena Malm vid symposium vid Dramaten 2011.20 En artikel från TT Spectra beskriver 

Malms beslut att lägga ner organisationen MAP. 

The Influence Machine av Tony Oursler visades den 20 oktober 2016 i parken vid 

Stockholms universitet. Verket uppfördes av Stockholms universitets initiativ Accelerator och 

Magasin 3. Som bakgrund till konstnärens praktik används hans hemsida.21 Som komplement till 

bakgrund används Gallery Lissons information.22 För bakgrunds läsning om platsen används 

Stockholms universitets hemsidas text.23  En dokumentationsvideo av verkets uppförande, 

inspelad av Magasin III finns på Vimeo: Dokumentation, The Influence Machine.24 Accelerator 

och Stockholms Universitet har en dokumentationsvideo på Youtube med intervjuer både med 

konstnären samt curatorn.25 På hemsidan för Accelerator finns dokumentation i form av text, 

video och stillbild av verket.26 Likaså finns dokumentation av verkstext på hemsidan för Magasin 

III.27 Jag kommer även att besöka Magasin III för att se på oklippt dokumentationsmaterial i 

form av film från tillfället av uppförandet av verket. Stillbilder av verket finns löpande i texten.28 

 
19 Mobile Art Production Map, 'Mobile art production – en ny konstproducent’, (upprättad/senast uppdaterad 
Okänt år) <http://www.mobileartproduction.se>, information hämtad 20181123.  
20 Mobile Art Production And Dramaten, 'The Role of the Audience inside Contemporary Art and Theatre', The 
Role of the Audience inside Contemporary Art and Theatre (Målarsalen, the Royal Dramatic Theatre, 
Stockholm, 2011). 
21 Tony  Oursler, 'Tony Oursler ’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) <https://tonyoursler.com>, information 
hämtad 20190705.  
22 Lisson Gallery, 'Tony Oursler’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) 
<https://www.lissongallery.com/artists/tony-oursler>, information hämtad 20190701.  
23 Stockholms Universitet, 'Universitetsområde’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) <https://www.su.se/om-
oss/universitetsområdet>, information hämtad 20190901.  
24 Tony Oursler, 'Dokumentation, The Influence Machine’, (upprättad/senast <https://vimeo.com/185471107>, 
information hämtad 20180131.  
25 Tony Oursler, 'Dokumentation The Influence Machine ’, (upprättad/senast uppdaterad 2017) 
<https://www.youtube.com/watch?v=yYwOR4vN_D0>, information hämtad 20180131.  
26 Accelerator, 'Hösten 2016 Tony Oursle’, (upprättad/senast uppdaterad 2016) 
<https://acceleratorsu.art/portfolio/tony-oursler/>, information hämtad 20180131.  
27 Magasin Iii, 'The Influence Machine’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) 
<https://www.magasin3.com/utstallning/influence-machine-tony-oursler/>, information hämtad 20190131.  
28 Oklippt dokumentationsfilm från visning av The Influense Machine, Stockholms universitet. (2016) (Magasin 
III). 
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Som bakgrund används också texten ”Tony Oursler The Influence Machine” publicerad på 

organisationen Art Angels hemsida om hur The Influence Machine visats på olika platser.29 

Verket Delay av Santiago Mostyn fanns på Youtube som en musikvideo till SW.30 Verket har 

senare visats i utställningen The New Human på Moderna Museet (2016). På Mostyns hemsida 

finns verksbeskrivning och stillbilder från video.31 Eftersom verket även har en funktion som 

musikvideo ämnar jag använda två artiklar av i tidskriften Aqnb: ”Introducing SW with their 

SWAQNB mix” av Jean Kay.32 Jag genomförde 2017 en intervju med Mostyn om verket Delay, 

vilken används som källa för att beskriva bakgrund av verket och konstnären.33 Till detta hämtas 

information från Mostyns egen hemsida om tidigare utställningar och utbildning.34 Jag kommer 

att beskriva platsen Youtube som del av verket. Stillbilder av verket finns löpande i texten. 

Musiken är analyserad separat från hemsidan Soundcloud där ett ljudspår återfinns.35   

Urvalet är baserat på verkens placering i det offentliga rummet och på avsändaren som 

arbetat med verket. The Influence Machine av Tony Oursler, visades i Sverige utanför 

Stockholms universitet som ett samarbete mellan Magasin III, en stor konstinstitution och 

Stockholms Universitet. Delay av Santiago Mostyn visades ursprungligen som en musikvideo på 

Youtube och initierades av konstnären själv. An Imagined City (2012) av Jonas Dahlberg visades 

inom ramen för organisationen MAP, Mobile Art Production vilket var en mellanstor 

organisation.  Urvalet visar på en stor spännvidd, både av avsändare och plats. 

 
29 Art Angel, 'Tony Oursler, The Influence Machine’, (upprättad/senast uppdaterad 2000) 
<https://www.artangel.org.uk/project/the-influence-machine/>, information hämtad 20180414.  
30 Santiago Mostyn, 'Delay’, (upprättad/senast uppdaterad 2014) <https://www.youtube.com/watch?v=ws-
9QitEZUE&list=PLMMPeBx7juhCh1Qa29ixqbyRbnamvnnVa>, information hämtad 20180131. , Mostyn, 
'Delay’. 
31 Santiago Mostyn, 'Verkstext, Delay’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) <https://santiagomostyn.info/Delay>, 
information hämtad 20191106.  
32 Jean Kay, 'Introducing SW with their SWAQNB mix’, (upprättad/senast uppdaterad 2015) 
<https://www.aqnb.com/2015/02/02/introducing-sw-with-their-swaqnb-mix/>, information hämtad 20190201.  
33 Santiago Mostyn, 'Intervju med Santiago Mostyn', i Susanne Fessé (ed.), (2017). 
34 Santiago Mostyn, 'Santiago Mostyn CV’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) 
<https://santiagomostyn.info/CV>, information hämtad 20191106.  
35 Slow Wawe, 'Delay’, (upprättad/senast uppdaterad 2014) <https://soundcloud.com/sw-internet/sets/slow-
wave-2014>, information hämtad 20191106.  



 

 15 

 

Avgränsning 

Jag har avgränsat mig till att beskriva och analysera The Influence Machine av Tony Oursler, 

Delay av Santiago Mostyn och An Imagined City av Jonas Dahlberg och platserna de visas på. 

Verken har alla tre visats i det offentliga rummet mellan 2012–2016 i Sverige. Undersökningen 

har ingen avsikt att undersöka konstnärernas intentioner utan fokuserar på relationen mellan 

platsen, verket och hur känslor kan skrivas fram ur det analyserade materialet. Undersökningen 

har inte heller till avsikt att se på besökarens unika upplevelse av verken. Jag kommer inte, 

genom exempelvis intervjuer, att undersöka hur verket upplevs och påverkar en besökare. En 

sådan undersökning kräver ett annat genomförande med ett stort antal intervjuade besökare och 

en annan ingång på metodarbete. Då verken visats tillfälligt och ej är möjliga att se i sitt 

orginalformat kan jag inte genomföra en undersökning av verkens publik. 

 

Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten kommer att redogöra för tidigare forskning som behandlar olika delar av 

ämnet tillfällig, offentlig, platsspecifik konst i Sverige. Jag kommer att dela upp mitt ämne i 

begreppen tillfällig, offentlig och platsspecifik konst då tidigare forskning om just ämnet 

platsspecifik tillfällig konst i Sverige inte finns. För att närma mig tidigare definierade centrala 

begrepp har jag sökt mig till forskning om platsen, offentlig konst samt texter om organisationer 

som arbetat med tillfällig platsspecifik konst i Sverige och internationellt. Översikten redogör för 

vilken forskning som finns kring Santiago Mostyn, Tony Oursler och Jonas Dahlbeg samt deras 

respektive verk som analyseras i undersökningen.  

För en översikt av tidigare forskning om offentlig platsspecifik tillfällig konst i Sverige har 

jag delat upp området genom att inledande redogöra för forskning om offentlig konst i Sverige 

följt av platsspecifik konst i Sverige och internationellt. Sedan forskning om den fysiska platsen 

och om Youtube som plats, följt av forskning om betraktaren i mötet med offentlig plastspecifik 

tillfällig konst. Avslutande redogörs för tidigare forskning kring konstnärer och deras verk. 

Genom att se på de olika delarna inom området offentlig platsspecifik tillfällig konst kan jag 

positionera min egen undersökning och finna centrala begrepp att bygga vidare på.  

För att skapa en historisk översikt och en samtida kontext till ämnet offentlig konst i 

Sverige är det av intresse för undersökningen att förstå de kulturpolitiska strukturer som 

möjliggör mycket av den konst som finns i vårt gemensamma rum. Offentlig konst i Sverige har 

en nära relation med Statens konstråd, vilka med statligt stöd uppför både permanent och 
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tillfällig konst. Bland Statens konstråds publikationer finns  kataloger med dokumentationer av 

en mängd olika verk uppförda i offentliga rummet. Statens konstråd har även forskningsbaserade 

översikter inom ämnet offentlig konst, bland annat i boken Offentlig konst – Ett kulturarv av 

Karin Hermerén och Henrik Orrje, som med exempel i den offentliga konsten lyfter fram vårt 

gemensamma kulturarv från 1900-talet fram till 2013.36 2013 lade Maria Håkansson, verksam 

forskare vid KTH Royal Institute of Technology, fram en översyn av möjlighet att verka 

tillsammans kring offentlig konst. Håkansson arbetar även med forskningsrapporten Att verka 

tillsammans: erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer. Rapporten är resultatet av ett 

gemensamt uppdrag till Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet 

med syfte att verka för en helhetssyn.37  

Ingen av de analyserade verken i undersökningen har startats på uppdrag av Statens 

konstråd. De är snarare exempel på verk som initierats av konstnären själv, av en privat 

institution som Magasin III eller en mindre organisation som Mobile Art Produktion (MAP) 

vilka inte finns omskrivna i kataloger och forskning i samma utsträckning som statligt 

finansierade verk. Därmed löper de risk för att reduceras i vårt gemensamma kulturarv. 

En översikt om offentlig konst i Sverige kan ses i Jessica Sjöholm Skrubbes, docent i 

konstvetenskap på Stockholms universitet, avhandling: Skulptur i folkhemmet: Den offentliga 

skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940–1975.  I 

avhandlingen redogör hon för offentlig skulptur i Sverige 1940–1975. Avhandling ämnar bland 

annat att se på och analysera hur skulpturerna fungerar i det offentliga rummet.38 I boken Plats, 

poetik och politik. Samtida konst i det offentliga rummet (2010) av Linda Fagerström och 

Elisabet Haglund visar författarna en översikt av offentlig konst med fokus på Sverige. 

Fagerström beskriver hur begreppet plats används i relation till offentlig konst som är 

platsspecifik. Fagerström beskriver även hur konstnärer från 1960 talet och framåt använt sig av 

det offentliga rummet för att söka varianter till gallerirummet, i vilket konst traditionellt visas 

upp som ett objekt, till exempel som målning på en vägg.39 Sjöholm Skrubbes forskning ger en 

historisk bild av hur skulptur kan fungera som meningsbyggnad i vårt offentlig rum. Då jag med 

 
36 Karin Hermerén och Henrik Orrje, Offentlig konst: ett kulturarv : tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten 
konst (2., omarb. uppl. edn.; Stockholm: Statens konstråd, 2014). 
37 Håkansson, Att verka tillsammans: erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer. 
38 Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet 
och rumsliga situationer 1940-1975 (Göteborg: Makadam, 2007). 
39 Linda Fagerström och Elisabet Haglund, Plats, poetik och politik: samtida konst i det offentliga rummet 
(Malmö;Lund;: Arena, 2010) 12. 
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min undersökning avser att undersöka om det finns en relation mellan verket och platsen det 

visas på är en historisk översikt av offentlig konst relevant. Fagerström och Haglunds text 

beskriver hur platsen kan ha en relation till verket vilket är relevant för min undersökning om 

offentlig platsspecifik tillfällig konst i Sverige. Däremot tar varken Fagerström och Haglund eller 

Sjöholm Skrubbe upp exempel på platsspecifik tillfällig konst utan fokuserar på permanent 

offentlig konst vilket skiljer sig från min undersökning.  

En viss del av uppförd platsspecifik konst i Sverige finns dokumenterad i antologier, vilka 

består av forskningsbaserade texter kring ämnet samt fotografier och verksbeskrivningar. Dessa 

publikationer har relevans som historisk dokumentation av verk som visas under en begränsad 

tid och sedan monteras ner. Organisationen MAP uppförde under åren 2007–2012 en mängd 

olika offentligt visade platsspecifika konstverk i Sverige. Annika Wik som var en del av 

organisationen har forskat i gränslandet mellan film och konst. Wik skriver i boken, Rörlig 

konstproduktion: Mobile Art Production, (2010) i texten ”Utställningspraktiker i förändring” hur 

olika uttryck på den samtida konstscenen kan ses i det offentliga rummet genom olika begrepp. 

Konvergens syftar på att hitta den rätta platsen, situationen eller kontexten för ett verk. Verket är 

satt i sammanhang för att få den täta förankringen i relation till sitt innehåll eller uttryck det 

besitter i motsatt till att annars få tillskriven kontexten som konstruerats inuti ett gallerirum. 

Deltagarkulturer innebär att betraktaren blir deltagare i verket, en form av medskapare och 

många gånger dokumentärfotograf av händelsen. Förmedlingen av konsthändelsen sprids via 

sociala nätverk och diskussioner uppstår. Publiken blir en form av medproducent av verket. 

Världskapande, syftar på att iscensätta en situation som besökaren upplever. Åskådaren får en 

relation till platsen och situationen. Verklighet och fiktion blir svåra att skilja åt. Wik 

argumenterar att den situations- och kontextförankrade utställningspraktiken skapar andra 

förutsättningar än gallerirum för att möta publiken. 40  

          I boken Rörlig konstproduktion: Mobile Art Production, (2010) finns en rad exempel på 

verk som uppförts platsspecifikt och tillfälligt under organisationen MAPs verksamma år. 

Statens konstråd publicerade 2017 antologin Curating Context, Beyond the Gallery and into 

Other Fields. I inledningen till boken gestaltar Magdalena Malm hur det kan vara att curera en 

context (fortsättningsvis översatt till sammanhang) istället för en serie verk visade i traditionell 

mening och miljö. Malm argumenterar för hur arbetet med ett sammanhang innebär att skapa en 

situation och omgivning som utgör, eller omger, ett verk. Hon beskriver hur ett fåtal curatorer är 

 
40 Annika Wik, 'Utsällningpraktiker i förändring', i Magdalena Malm & Annika Wik (ed.), Rörlig 
konstproduktion = Mobile art production (Propexus, 2010). 57–60. 
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verksamma inom fältet för tillfällig platsspecifik konst i det offentliga rummet och hur 

antologins syfte är att lyfta fram dessa aktörer, deras erfarenhet och curatoriella praktiker. Vidare 

beskriver Malm hur verk visade i det offentliga rummet har en starkare koppling till sin 

omgivning och påverkas därmed på ett annat sätt än när verk visas i ett traditionellt gallerirum. 

Malm argumenterar för hur betraktaren många gånger är en central gestalt i verken och 

medverkar stark till dess narrativ och upplevelse. En viktig aspekt inom den curatoriella 

praktiken där konst visas i ett sammanhang är lyhördhet inför platsen eller omgivningen då dessa 

är centrala och har en relation till verket.41 För att få en förståelse för hur ett platsspecifikt 

tillfälligt verk kan definieras samt för att hitta centrala begrepp till min undersökning kommer 

jag att använda mig av det Wik benämner som konvergens, det vill säga att hitta den rätta 

platsen, situationen eller kontexten för ett verk. Malm diskuterar på ett liknande sätt hur 

curatorer som arbetar inom fältet platsspecifikt tillfälligt visade verk får översätta ett 

sammanhang och knyta an platsen till verket till skillnad från att visa ett verk i ett gallerirum. 

Internationellt finns dokumentation om offentlig platsspecifik tillfällig konst 

i det offentliga rummet samt texter, i antologier, som reflekterar om fenomenet vilket kan ses 

ligga i gränslandet till konstnärlig forskning. Då de analyserade verken i föreliggande 

undersökning är tillfällig konst så är det motiverat att ta med dokumentationen som historisk 

översikt. Exempel på den här typen av publikationer är: Living as Form Socially Engaged Art 

from 1991–2011 (2012), Nato Thompson (red.)42 och Out of Time, Out of Place. Public Art 

(Now) (2015) av Claire Doherty.43 

Forskning om den fysiska platsen i ett stadsrum, i ett landskap eller på internet kan ha 

relevans i dess relation till konsten och begreppet platsspecifik. Christian Norberg-Schulz 

diskuterar i texten ”Fenomenet plats” i boken Arkitekturteorier hur ordet plats inbegriper en 

miljökaraktär som definierar en specifik plats och dess uttryck. Vidare tar Norberg-Schulz en 

fenomenologisk riktning och föreslår att plats bör definieras som antingen landskap eller 

bosättning och därefter analyseras i rum och karaktär. Rum i sin tur kan beskrivas dels som en 

tredimensionell geometrisk kropp och dels rum som varseblivningsfält, det vill säga ett konkret 

rum. Varje rum har gränser, vilket kan vara väggar, golv och tak. I landskap kan detta gestaltas 

 
41 Malm, Curating Context, Beyond the Gallery and into Other Fields , 7-14. 
42 Nato Thompson, Living as Form.(Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2022) (70: Taylor & 
Francis Group LLC, 2011). 
43 Claire Doherty, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, och Situations, Out of time, out of place: public art (now) 
(London: Art/Books, 2015). 
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av mark, horisont och himmel. Norberg-Schulz benämner karaktär (skrivs även som platsens 

väsen, eller atmosfär, men benämns hädanefter som karaktär) som mer öppen och samtidigt 

konkretare än den ovan nämnda definitionen av rum. En arbetsplats måste till exempel vara 

praktiskt en kyrka högtidlig och så vidare. Alla platser har en karaktär vilken bestäms av platsens 

materiella och formella uppbyggnad. Detta kan utforskas med frågan hur? Hur är gränserna som 

definierar platsen, hur är marken, hur är himlen ovan?44 Idéen om plats kan utvidgas för att 

innefatta konstvärlden och konstbegreppet. Miwon Kwon skriver i texten ”En plats efter en 

annan. Anteckningar om det platsspecifika” att platsen i relation till konstvärlden kan vara ett 

museum, ekonomier, ett galleri, en ateljé, särskilda rum, en konstkritiker eller en konsthistoriker 

eller också en konstmarknad. Att vara specifik i relation till en plats innebär enligt Kwon att ha 

en relation till dess autonomi genom att klargöra dess förhållande till samhällets politiska och 

socioekonomiska processer. 45 Både Kwon och Norberg-Schulz definierar begreppet plats, vilket 

är relevant för min undersökning. Norberg-Schulz har en mer praktisk ingång på den fysiska 

platsen men diskuterar specifikt platsens karaktär, vilket ligger nära min undersökning i hur en 

plats kan ha en relation till ett verk och vice versa. Kwon benämner platsen bredare och 

koncentrerar sin snarare på begreppet specifikt, vilket är av relevans då platsen för offentligt 

visade verk är flytande och har en relation både till platsen de visas på men även till beställaren, 

politiska och sociala kontexter. 

Pelle Snickars och Patrick Vonderau skriver i inledningen till antologin The Youtube 

reader från 2009 hur Youtube benämns som bland annat en plattform, ett bibliotek, ett arkiv, ett 

laboratorium och ett medium likt television. Detta kan jämföras med hur tidig mediahistoria 

beskriver television i likhet med teater, biograf eller radio. Youtube enligt författarna en databas, 

men i en kulturell kontext är det oresonabelt mer än så.46 Anandam Kavoori föreslår i artikeln 

"Making Sense of Youtube” i Global Media Journal att man ser fenomenet som mer än en 

webbplats. Att Youtube snarare är ett centralt element i hur vi tänker på våra online-upplevelser 

och vår delade digitala kultur. 47 Snickars och Vonderaus texter är relevanta för min 

undersökning för att se på hur Youtube kan definieras som plats. Kavoori ser Youtube som en 

 
44 Christian Norberg-Schulz, 'Fenomentet plats', i Sven-Olov Wallenstein M.Fl. (ed.), Arkitekturteorier (5; 
Stockholm: Raster, 1999). 89–113. 
45 Miwon Kwon, 'En plats efter en annan. Anteckningar om det platsspecifika.', Minimalism och postminimalism 
(Stockholm: Konstfack, Raster, 2005). 206. 
46 Pelle Snickars och Patrick Vonderau, The YouTube reader (12; Stockholm: National Library of Sweden, 2009) 
13. 
47 Anandam Kavoori, 'Making Sense of Youtube', Global Media Journal, 13/24 (2015). 2. 
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central upplevlese snarare än en webbplats, vilket breddar förståelsen för definitionen av en 

internetbaserad plats. 

Forskning om platsspecifik konst i relationen till betraktaren är relevant att redogöra för då 

det angränsar teori om affekt vilket tar hänsyn till känslor. Min undersökning intresserar sig för 

vilken relation ett verk har till en plats och om den kroppsliga känslan eller affekten som kan 

uppstå hos en betraktare kan ses ha en koppling till verket och platsen. I antologin: Imagining the 

audience: viewing positions in curatorial and artistic practice från 2012 beskriver Annika Wik i 

texten ”Åskådarpositioner här och där” med filmvetenskapliga teorier hur åskådaren kan ha en 

känslomässig relation till tillfälliga, platsspecifika verk i det offentliga rummet. Wik beskriver 

hur en gestaltning på film kan överföras till betraktaren så denne erfar kroppsliga förnimmelser 

och känslor. Detta sker genom att åskådaren får se det som kameran ser, och får då en så kallad 

point of wiew, vilket framkallar känslan av att befinna sig i händelseförloppet. Wik beskriver hur 

strömningar inom samtidskonsten inbegriper att betraktaren kopplar på sina egna erfarenheter 

och därmed aktiverar perception och kroppsupplevelser i kontakt med verket.48 Begreppet point 

of wiew som Wik presenterar i sin forskning inbegriper en tillskrivning av känslor vid läsning av 

ett verk, vilket ligger nära min undersökning av relationen mellan en plats och ett verk.  

Tidigare forskning av eller med konstnärerna Santiago Mostyn och Tony Oursler har ej 

framkommit. Jonas Dahlberg är som konstnär del av ett forskningsprojekt: ”Sound machine 

through city space: The sprawled studio and the signature at the center”, publicerat i Konst 

Genom Staden/Art through City Space (2010) lett av Bodil Axelsson vid Linköpings universitet, 

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Kultur, samhälle, mediegestaltning. 

Projektet vilket Jonas Dahlberg var del i tillsammans med Johan Berglund, Göran Dahlberg och 

Esther Shalev-Gerz, syftar till att öka kunskapsbaserad forskning om konst i det urbana 

utrymmet i relation till dess invånare. Genom att se på konstens plats i det moderna stadsrummet 

uppmanas konstnärerna, som deltog i projektet, att utmana och bestrida traditionella synpunkter 

om konstens plats i stadsrummet.49 I materialet kommer jag att redogöra för konstnärernas 

övergripande praktik och bakgrund genom texter publicerade i kataloger, på konstnärernas 

respektive hemsidor och i artiklar. 

 
48 Magdalena Malm och Annika Wik, Imagining the audience: viewing positions in curatorial and artistic 
practice (Stockholm: Art and Theory Publishing, 2012) 55-71. 
49 Bodil  Axelsson, 'Sound machine through city space:: The sprawled studio and the signature at the center', i 
Bodil Axelsson, Becker, Karin (ed.), Konst genom staden/Art through city space (Linköping: Linköpings 
universitet, Tema kultur och samhälle, 2010). 
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Vid en översikt av offentlig platsspecifik konst i Sverige och av forskning om den fysiska 

platsen, om Youtube som plats och om relationen till betraktaren kan jag hitta intressanta arbeten 

att bygga vidare på inom området offentlig platsspecifik tillfällig konst i Sverige. Min studie kan 

tillföra kunskap inom de olika fälten, men samtidigt positioneras som unik. Undersökningen kan 

ge möjlighet att vidga hur vi ser på offentlig platsspecifik tillfällig konst samt vilken relation ett 

verk har till en plats och hur det vid en analys av verket och platsen går att skriva fram känslor. 

Min position inom ämnet blir att utvidga redan befintlig forskning, som ett komplement 

snarare än en kritik. Genom att se på relationen mellan plats, tid och verk ämnar jag visa på ett 

nytt sätt att närma sig vad som kan vara unikt i skärningspunkten mellan offentlig, platsspecifik, 

tillfällig, konst och se hur det i skärningspunkten vid en analys kan skrivas fram aspekter av 

känslor. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Undersökningen kommer att analysera skärningspunkten mellan offentliga konstverk och den 

plats verken visas på, för att se på vilket sätt känslor kan skrivas fram. Min användning av 

begreppet känslor kommer jag grunda i teorier om affekt. Affektteori kan lyfta upp hur det går 

att skriva om känslor i verken, vilket används i postkoloniala, feministiska och queer-studier. 

Teori om affekt används inom olika forskningsdiskurser som psykologi, sociologi, teknik, 

ekonomi och konstvetenskapliga discipliner. Genom att lyfta fram olika texter om affekt inom 

humaniora vill jag se hur tillfälligt visade verk i det offentliga rummet kan förstås ur ett 

affektteoretiskt perspektiv. Forskning om affekt finns till största delen publicerad i antologier. 

Redaktörerna diskuterar inledningsvis begreppet affekt, vilket kan vara till hjälp för att lyfta fram 

och konkretisera teori. Jag kommer efter en översikt av olika texter som utgår ifrån teorier om 

affekt finna centrala begrepp som kan användas i min metod vid analys av verken The Influence 

Machine av Tony Oursler, Delay av Santiago Mostyn och An Imagined City av Jonas Dahlberg 

och respektive verks relation till den plats de visats på.  

Begreppet affekt benämns bland annat 2007 i The Affective Turn: Theorizing the Social av 

Patricia Ticineto Clough och Jean Halley. Ticineto diskuterar begreppet The Affective Turn, som 

en vändning inom politisk-, social- och kritisk kulturteori, vilket genom ett skifte vänder sig till 

teori om affekt. Begreppet lyfter, genom psykoanalytiska agendor, upp traumatiserande 

historiska skeenden till ljuset, samtidigt som det inom tekniska områden visar på experimentella 
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möten mellan känslor och teknik.50 Av samma förlag, Duke, kom 2012 antologin The Affect 

Theory Reader av Melissa Gregg och Gregory J. Seigworth”. Gregg och Seigworth diskuterar 

begreppet affekt som en potential, en kropps kapacitet att ge eller att få affekt. Vidare 

argumenterar författarna att affektteori inte är en sammansatt teori och kommer så aldrig att bli, 

utan består av en mängd olika positioner och teorier som spänner mellan olika vetenskapliga 

områden.51 Både Ticineto och Gregg och Seigworth ser hur teorier om affekt existerar 

tvärvetenskapligt inom både humanistiska fält och naturvetenskapliga discipliner. Det kan vara 

till fördel att ha en generell förståelse om affektteori än specifikt i relation till konst, vilket är 

fokus för min undersökning.  

En av författarna i antologin The Affect Theory Reader, Sara Ahmed, skriver i texten 

”Happy Objekts”, hur happiness (fortsättningsvis översatt till lycka) kan sätta oss i intim kontakt 

med ett objekt. Att bli satt i affekt på grund av ett objekt står i relation till hur 

betraktaren/kroppen först har utvärderat objektet. Personen har värderat objektet och upplever 

därefter en kroppslig affekt. Objekt som har gett oss njutning tas upp i vårt kroppsliga 

medvetande. Vi samlar sedan dessa erfarenheter vilket skapar individuella linjer av erfarenheter 

om vilka objekt som gör oss lyckliga. Vidare menar Ahmed att omgivningen/platsen kan 

påverkas om du uppnår affekt i relation till ett objekt. Platsen är en del av din upplevelse och 

lagras till medvetandet kring den uppstådda lyckan. Platsen blir då förknippad med lycka. 

Ahmed exemplifierar även hur affekt genom känslor kan sprida sig mellan människor. Om en 

person med ångest intar ett rum kommer dennes sinnesstämning sannolikt ge andra människor i 

rummet ett intryck av hur personen är. Genom att känna av stämningen i ett rum där en person 

med ångest befinner sig kan detta ge andra spänningar. 52 Ahmeds diskussion om objekt i relation 

till känslor skulle vid min undersökning kunna översättas till hur ett konstverk kan relatera till 

känslor. Ahmed beskriver även hur platsen för objektet ytterligare kan ladda objektet med 

känslor, vilket kan överföras till hur platsen kan skapa kopplingar till känslor. Jag kommer i 

mina analyser se på vilken plats konstverket är visat på och vilken relation den platsen kan ses ha 

till verket, samt hur det går att skriva fram känslor i skärningspunkten mellan plats och verk.  

 
50 Patricia Ticineto Clough, Jean O'malley Halley, och Michael Hardt, The affective turn: theorizing the social 
(Durham: Duke University Press, 2007)1. 
51 Melissa Gregg och Gregory J. Seigworth, The affect theory reader (Durham [N.C.]: Duke University Press, 
2010) 2-3. 
52 Sara Ahmed, 'Happy Objects', i Melissa Gregg, Seigworth, Gregory J. (ed.),  

The affect theory reader (Durham [N.C.]: Duke University, 2010). 29-33. 
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I boken Feeling Photography (2014) av Elspeth H. Brown och Thy Phu (red.) undersöker 

Brown och Phu fotografi ur ett affektteoretiskt perspektiv. Författarna beskriver hur The 

Affektive Turn ändrar fokus från tänkande fotografi som en produktion av mening till kännande 

fotografi där läsning av ett fotografi, förutom tanken även, sker genom ett brett spektrum av 

affektteori.53  Brown och Phu undersöker hur vi kan se på ett fotografi på alternativa sätt utöver 

konceptuella läsningar. Det relaterar till min undersökning på så sätt att jag inte endast beskriver 

verkets eventuella formala, konceptuella estetiska eller politiska läsningar. Utan att jag även 

beskriver om det är möjligt, att i en analys se på hur det går att skriva om känslor, eller kroppslig 

affekt i relation till verket och dess koppling till platsen. 

Susan Best utgår i boken Visualizing Feeling : Affect and the Feminine Avant-garde (2011) 

från fallstudier där hon tillämpar affektteori på bland annat fotografi. Best ringar in begreppet 

affekt i relation till möte med konst. Hon redogör för hur feminism kan ses som ett avantgarde 

för att forma ett alternativt konstbegrepp. Best beskriver hur traditionella aspekter av femininitet 

är kopplat till känslor till skillnad mot maskulinitet som förknippas med logik och förnuft. Detta 

skapar en binär logik, vilket Best med sin teori om affekt bryter ner. Istället erbjuder hon en 

analysmetod för konst där psykologi kombineras med konsthistoria. Hon beskriver affekt som en 

sinnesrörelse eller en effekt av en känsla som uppstår i kontakt med ett konstverk.54 Bests teori 

kan vara fruktsam för att visa hur teori om affekt kan användas vid betraktande av konstverk. 

Däremot ställer jag mig tveksam till en binär syn på kvinnligt och manligt, som kategoriserar 

känslor som kvinnligt och förnuft som manligt. En sådan syn kan understryka, snarare än lyfta 

upp kvinnors ställning. Att däremot lyfta upp anledningar till att affektteori historiskt sett inte har 

existerat inom konst kan vara betydande för ett historiskt synsätt på känslor i relation till 

akademiska discipliner. 

  Begreppet somaestetik myntades av Richard Shusterman (översättning av Somaesthetics) 

och är ett tvärvetenskapligt forskningsområde vilket relaterar till kroppsfattning genom att korsa 

empiriska, teoretiska och praktiska discipliner. Då somaestetik omfattar en kroppslig förankring i 

mötet med konst samt en känslomässig koppling till läsning av verk används valda texter för att 

utvidga affektteori till närliggande forskningsområden. Shusterman publicerade ett antal artiklar i 

The Journal of Aesthetics and Art Criticism under sent 90-tal och tidigt 2000-tal. I 

Somaesthetics: A Disciplinary Proposal, Vol. 57, No. 3 definierar han begreppet somaestetik 

som att omfamna och utforska kroppens avgörande roll vid en estetisk upplevelse, en 

 
53 Elspeth H. & Phu Brown, Feeling photography (Durham [North Carolina]: Duke University Press, 2014) 2-20. 
54 Susan Best, Visualizing feeling: affect and the feminine avant-garde (London: I.B. Tauris, 2011) 4-5. 
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kroppscentrerad disciplin. Förutom den vackra utsidan som en kropp kan inneha inbegriper 

somaestetik insidan som känslor, andning och värme.55  

Tankar om känslor i relation till en bild finns historiskt exemplifierat hos bland andra 

Roland Barthes som 1979 beskriver i boken Det ljusa rummet: tankar om fotografiet (1986) hur 

han genom begreppet Punctum skriver fram relevans av betraktarens känslor vid läsning av 

fotografi, vilket kan ses som en tidig tillämpning av affekt. Punctum är enligt Barthes, den detalj 

av ett fotografi som ger en dragningskraft till betraktaren. Vidare beskriver han hur ingen analys 

kan beskriva vilken detalj detta Punctum är. Det kan endast ses i relationen mellan ett fotografi 

och hur betraktaren upplever det.56 

Shustermans teori om somaetetik ligger nära teori om affekt, men kan ses fokusera mer på 

en fysisk kroppslig reaktion snarare än att se på hur det går att skriva om känslor vid en analys av 

verket i relation till den plats det visas på. Däremot kan en breddning av begreppet affekt vara på 

sin plats i min undersökning som letar efter och försöker ringa in ett antal begrepp att använda 

sig av vid efterföljande analyser.  

Rosalyn Deutsch skriver i Evictions: Art and Spatial Politics (1996) om hur en urban-

estetisk eller spatial-kulturell diskurs om idé, konst, arkitektur och stadsplanering idag förenas 

med teorier om det offentliga rummet och staden.57 Deutsch delar in konst i det offentliga 

rummet med hjälp av begreppen assimilativ, d.v.s. harmoniskt i relation till sin omgivning, eller 

söndrande (min översättning av engelska interruptive), d.v.s. störande och splittrande i relation 

till platsen den placeras på. Deutschs begrepp assimilativ och söndrande kan vara till stor hjälp 

vid en analys för att tydliggöra hur verken relaterar till det offentliga rummet de visas i.58  

 

Centrala teoretiska begrepp 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för centrala teoretiska begrepp som används i 

uppsatsen. Jag kommer att använda mig av Deutschs affektteoretiska begrepp assimilativ och 

 
55 Richard Shusterman, 'Somaesthetics: A Disciplinary Proposa', The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 3, 
57 (1999). 
56 Roland Barthes, Camera Lucida : reflections on photography, trans. Richard Howard (New York Hill and 
Wang, 1982) 42-43. 
57 Rosalyn Deutsche, Evictions: art and spatial politics (Cambridge, Mass: MIT Press, 1996) xi. 261-262. 
58 Deutsche, Evictions: art and spatial politics. 261-262. 
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söndrande då jag analyserar platsen där verken är visade.59 Begreppen kan klargöra vilken 

relation verkets utformning och koncept har till platsen. 

Från tidigare forskning om relationen mellan publik och offentlig platsspecifik tillfälligt 

visad konst har jag hämtat begreppen konvergens, deltagarkulturer och världskapande myntat av 

Annika Wik i texten ”Utställningspraktiker i förändring” i boken: Rörlig konstproduktion: 

Mobile Art Production, (2010). Då konvergens lyfter upp relation mellan platsen, kontexten och 

verket kan detta begrepp vara av värde vid både beskrivning av platsen och verket. 

Deltagarkultur beskriver hur betraktaren kan vara en del i verket och världskapande visar på hur 

relationen mellan verket och platsen kan skapa en egen värld i sig.60 Dessa tre begrepp kommer 

att användas för att beskriva den unika situation som offentlig platsspecifik tillfällig konst har till 

skillnad mot verk placerade i ett gallerirum. 

Christian Norberg-Schulz beskriver hur ordet plats inbegriper en miljökaraktär som 

definierar en specifik plats och dess uttryck. Norberg-Schulz beskriver en plats utifrån en 

fenomenologisk riktning och föreslår att plats bör analyseras uppdelat i aspekterna rum och 

karaktär. Rum kan beskrivas som en tredimensionell geometrisk kropp och som 

varseblivningsfält, det vill säga ett konkret rum. Varje rum har gränser, vilka kan vara väggar, 

golv och tak. I landskap kan detta gestaltas av mark, horisont och himmel. Begreppet karaktär är 

däremot mer öppen och samtidigt mer konkret än tidigare definition av rum. En arbetsplats måste 

till exempel vara praktiskt en kyrka högtidlig. Alla platser har en karaktär vilken bestäms av 

platsens materiella och formella uppbyggnad. Detta kan utforskas genom att ställa frågan hur? 

Hur är gränserna som definierar platsen konstruerade, hur är marken, hur är himlen ovan?61 

Norberg-Schulz beskrivning av den faktiska platsen kan leda till att upptäcka dess karaktär, 

vilket är viktigt vid en analys av relationen mellan verk och plats. Jag kommer att använda mig 

av begreppen rum och karaktär i analysen av platsen som verket visades på.  

  Ahmed, skriver hur omgivningen/platsen kan påverkas om betraktaren uppnår affekt i 

relation till ett objekt som hör platsen till. Vidare kan en upplevelse lagras i medvetandet kring 

den uppstådda lyckan vilket resulterar i att platsen blir förknippad med lycka.62 Jag har inte 

funnit ett begrepp som beskriver en liknande reaktion till ett konstverk. Därför kommer jag 

utifrån Ahmeds teori själv föreslå begreppet affektiv relation. Begreppet kan, förutom lycka, 

 
59 Deutsche, Evictions: art and spatial politics. 261-262. 
60 Wik, 'Utsällningpraktiker i förändring'.  58–70. 
61 Norberg-Schulz, 'Fenomentet plats'. s. 98–106. 
62 Ahmed, 'Happy Objects'. 33. 
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beskriva andra känslor som exempelvis förundran, rädsla, sorg och neutralitet. När vi skriver om 

ett verk som är skapat specifikt i relation till en plats kan vi använda begreppet affektiv relation 

för att förutom konceptuella, formal eller estetiska värden, skriva fram hur känslor kan ha laddat 

ett verk i en platsspecifik situation.   

 

Metod 

Jag kommer att använda mig av multimodal analys vid analysen av verken The Influence 

Machine av Tony Oursler, Delay av Santiago Mostyn och An Imagined City av Jonas Dahlberg. 

Multimodal analys kan ses som en kombination av ett flertal formalanalyser vilka kartlägger 

verkets olika delar och deras relation till varandra. Valet av en multimodal analys grundar sig i 

karaktären av verken jag har valt. De innefattar olika media som ljud, ljus, installation, bild, text 

och plats. För att omfatta alla verkets olika delar och aspekter krävs en analysmodell som går att 

forma efter olika sorters objekt. Jag kommer, utifrån tidigare skapade multimodala modeller, 

skapa en egen modell som är anpassad för att svara på frågeställningarna formulerade i 

undersökningens syfte. I modellen använder jag de begrepp som hämtats från tidigare relevant 

forskning inom området. Genom att vara reflektiv i relation till tidigare multimodala 

analysmodeller kan metoden se på olika vinklar som annars ej är möjligt vid en traditionell 

bildanalys.  

 

Multimodal analys 

Carey Jewitt skriver i introduktionen till boken The Routledge handbook of multimodal analysis 

från 2014 om hur en multimodal analys kan undersöka olika former av kommunikation, så som 

bilder, gester, text och deras relationers sinsemellan. Även om ordet och texten traditionellt sett 

är kommunikativa undersöker man inom multimodal analys ytterligare aspekter och relationer, 

exempelvis gester, känslor eller skulpturala modeller. En multimodal analys kan användas för att 

utforma en modell för att undersöka en semiotisk källa till exempel ett konstverk. Multimodal 

analys kan användas för att beskriva hur text och bild är arrangerade på en yta, samt vilken 

relation de har till varandra och till läsaren. Grundläggande koncept i multimodal analys är 

begrepp som modes (jag väljer att använda det engelska ordet), vilket motsvarar de olika sätt vi 

kommunicerar, som tal, skrift, bild etc. En semiotisk källa är kopplingen mellan en 

representation av en källa och vad människor gör med denna. Eller hur källor kan bli 
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organiserade och skapa en social mening.63 Jewitt beskriver i en podscast, An Introduction to 

Multimodality från 2011, producerad av National Center for Reserch Methods, hur multimodal 

analys kan tillämpas på en mängd olika vis i olika discipliner och får därmed en eklektisk 

ingång. Det går bland annat att skapa en modell eller struktur som kan tillämpas som en 

vetenskaplig metod. Rent praktiskt skapas ett ramverk i vilken alla modes läggs in och 

analyseras i relation till vararanda och en social omgivning. Metoden skapar kataloger och 

system för att systematiskt se på kopplingar. Exempelvis kan en multimodal analys som metod 

se på vad en text kommunicerar och sedan vad en intilliggande bild kommunicerar för att 

undersöka likheter och skillnader i kommunikationen. Som ett resultat av en multimodal analys 

beskriver Jewitt hur vi kan se på nya sätt att kommunicera med varandra.64  

Gunter Kress beskriver i texten ”What Is Mode?” i The Routledge Handbook of 

Multimodal Analysis ett mode, som en given resurs för att skapa mening. Ett mode kan till 

exempel vara en text, en bild, musik, ljud, tal, rörlig bild, eller layout som en representation av 

kommunikation. Multimodalitet är inte en teori, vilket ibland antyds, utan ett sätt att kartlägga 

och redogöra för strukturer. Multimodalitet har använts inom en mängd olika discipliner och 

professioner som antropologi, medicin, och psykologi. Olika modes erbjuder olika 

förutsättningar för meningsskapande vilka alla etablerar olika typer av kommunikation. Text har 

beståndsdelar som ord och meningar vilka sorteras i olika grammatiska strukturer och grafiska 

uppställningar som fonter, storlekar och mellanrum. Layout är ett mode vilket används för att 

sätta modet text och modet bild i olika relationer till varandra. Tal som mode innehåller 

grammatik, syntax och lexikon gemensamt med text. Ljudet i tal är dock skilt från det grafiska 

uttrycket i texten. Tal har en relation till hörandet och text har en relation till seendet. Ljud har 

möjlighet till olika ljudvolymer och kan införliva en accent eller stress, rytm, längd, pauser, 

tystnad, ton. I textformat kan man stätta tyngd på vissa ord genom att använda fetstil, citattecken, 

kursivering eller i skrift uttrycka en känsla. Ett mode kan ha olika betydelser i olika sociala 

konstruktioner vilka även kan ändras över tid. De olika resurser som utgörs av olika modes som 

gester, bilder, ord och skrift är både lika och olika inom olika länders kulturella koder. Som en 

semiotisk resurs är därför ett mode inte identiska i olika kulturer. Det finns dock likheter i text, 

som att ord och meningar är organiserade efter varandra som en sekvens i tid (engelsk 

 
63 Carey Jewitt, 'An introduction to multimodality', i Carey Jewitt (ed.), The Routledge handbook of multimodal 
analysis (Abingdon: Routledge, (2014) 2017), Jewitt, 'An introduction to multimodality'. 1-9. 
64 Carey Jewitt and Jeff Bezemer. Pod., 'National Center for Reserch Methods', What is multimodality? by 
Professor Carey Jewitt and Dr Jeff Bezemer (2011). 1-9. 
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översättning av begrepp Sequence in time). Bilder är ofta visade i någon form av ramad yta 

(engelsk översättning framed space) eller mot en display. Modes som rörlig bild eller gester 

kombinerar yta och sekvens i tid. 65  

  Det ramverk (kallas av mig modell) jag utformat för att analysera verken The Influence 

Machine av Tony Oursler, Delay av Santiago Mostyn och An Imagined City av Jonas Dahlberg 

är en samansättning av olika modes jag ser finns inom respektive konstverk som analyseras. 

Modellen skiljer sig något mellan de olika verken på grund av att de har olika karaktär. Den här 

typen av reflexivitet gentemot en metod fungerar väl i min undersökning för att synliggöra alla 

delar av ett verk, däribland platsen som verket visas på. Jag kommer att använda mig av en 

multimodal metod vid analys av verken och plats som verken visats på. De begrepp jag avser 

använda blir mode, yta, sekvens i tid. Jag kommer att dela in beskrivningen av verken i de olika 

mode som framkommer, exempelvis ljud, rörlig bild, stilla bild, text, tal etc. Jag kommer sedan 

att rangordna dem i relation till det mest framträdande modet.  

Multimodal analys har likheter med ett flertal formalanalyser men kan i sin utformning ses 

omfamna och utveckla delar av väl etablerade modeller för att analysera verk inom 

konstvetenskap. Som historisk bakgrund och tidig tillämpning av formalanalys finns metod i 

Erwin Panofskys text Iconography and Iconology från 1939 i vilken det beskrivs hur ikonografi 

framför allt finns till för att tillskriva mening vid läsning av ett verk. För att kunna tillskriva 

mening beskriver Panofsky i texten en metod i tre steg; Pre-ikonografisk analys, ikonografisk 

analys samt en ikonologisk analys, vilken kan beskriva det analyserade materialet utifrån en 

symbolisk mening.66  Delar av metoden står till grund för mycket av den bildläsning vi än idag 

finner självklar. Jag skulle i min analys kunna använda mig av den första delen, Pre-ikonografisk 

analys, det vill säga en ren formalanalys av verk och plats i de tre analyserade verken men väljer 

att tillämpa en multimodal analys istället i vilken jag kan använda de centrala begrepp som 

uppkommit i undersökningen och tidigare forskning samt se på olika typer av media som 

omfattas i alla analyserade verk. Heinrich Wölfflin presenterar i Konsthistoriska grundbegrepp 

en modell för analys vilket innefattar olika begrepp för att se på likheter och skillnader mellan 

verk. Begreppen ställdes motsatt varandra i ordpar som lineärt och målerisk, yta och djup, sluten 

 
65 Gunter Kress, 'What is mode?', i Carey Jewitt (ed.), The Routledge handbook of multimodal analysis 
(Abingdon: Routledge, (2014) 2017). 60-75. 
66 Erwin Panofsky, 'Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art, 1939', i 
Donald Preziosi (ed.), The art of art history: a critical anthology (New;2nd; edn.; New York;Oxford;: Oxford 
University Press, 2009). 
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och öppen form, mångfald och enhet, klarhet och oklarhet.67 Wölfflins modell för bildanalys kan 

ses ha gett avklang till en multimodal analysmodell, som i sin utformning ser på olika mode, 

vilka sedan jämförs och anges ha relevans i sin helhet. 

Det är motiverat att använda multimodalanalys på grund av de olika verkens art. Om jag skulle 

välja att använda metoden av Wölfflin eller av Panofsky skulle nyanser i läsning av verken som 

känslor helt utestängas. Aspekter kring läsning av känslor finns inte med i någon av de 

ovannämnda formalanalyserna som historiskt använts. Det leder till att de då av naturliga skäl 

inte kan öppna upp för en bredare tolkning av hur ett verk och platsen verket visas på kan ge 

upphov till känslor. 

 

Disposition av analys 

Nedan följer en disposition av min multimodala analys av verken The Influence Machine av 

Tony Oursler, Delay av Santiago Mostyn och An Imagined City av Jonas Dahlberg. Min modell 

utgår ifrån en multimodal analys som kombineras med centrala begrepp ur teori och tidigare 

forskning som presenterades ovan. Modellen kommer att ändras utifrån vilket av verken som 

analyseras. Det beror på att de tre veken har delvis samma, men delvis olika modes att analysera. 

Nedan följer en beskrivning av en grundläggande modell. 

  

 
67 Heinrich Wölfflin, Konsthistoriska grundbegrepp: stilutvecklingsproblem i nyare tidens konst. (Scandinavian 
university books, 1957) 248. 
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Grund till analysmodell        

1, Bakgrund konstnär och verk        

 2a, Modes analys        

Mode: Installation Mode: Text Mode: Ljud Mode: Rörlig bild Mode: Plats/Yta 

    
 

   

Form Ord Ord Sekvens Adress 

Färg Meninga Meningar Skärpa Social kontext 

Storlek Grafisk framställning Ljudvolym Storlek Historisk kontext 

Ljus   Rytm Längd   

      Ljus   

  Mode: Text   Projektionsyta Rum 

       Karraktär 

      

 Assimilativ eller 

söndrande  

2b, Modes analyssammanfattning        

Relevans         

Skillnader/likheter        

3, Slutanalys: att skriva om känslor.        

Konvergens, deltagarkulturer, världskapande         

Affektiv relation         

 
Illustration 1. Grundmodell av en multimodal analys som används som metod i undersökningen. 

 

1. Beskrivning av bakgrund till verk och konstnär. Materialet består av intervjuer, 

katalogtexter och artiklar om konstnären och verket. Bakgrunden till verk och konstnär är 

av stor vikt att lyfta fram då tillkomsten av verken kan bestå med information till vidare 

beskrivning och analys av verket. 

 

2. Schematisk kartläggning av verk som utgår ifrån en multimodal analys i vilken olika 

teoretiska begrepp placeras in.  

 

2a, Modes analys: Beskrivning av verk genom en multimodal analys i vilken de olika 

moden klargörs och lyfts fram som text, bild, ljud, ljus, installation och plats. Installation 

kommer att beskrivas utifrån form, färg, storlek och ljus. Texten kommer att beskrivas 

utifrån ord, meningar och grafisk framställning. Ljud kommer att beskrivas utifrån ord, 

meningar, ljudvolym, rytm, och musik. Rörlig bild kommer att beskrivas utifrån sekvens, 

skärpa, storlek, längd, ljus och projektionsyta. Beskrivning av plats sker genom egna 

observationer vid besök av platsen samt genom foto, film och textmaterial som 
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dokumenterar verkets framförande på platsen. Platsen kommer att behandlas som ett 

mode i form av en yta på vilket verket visas eller framförs. Det kan jämföras med hur en 

teateruppsättning framförs på en scen eller en plats vilken då blir en del av uppsättningen. 

Platsen kommer att beskrivs genom adress, social och historisk kontext, Norberg-Schulzs 

begrepp rum och karaktär 68 samt Deutschs begrepp assimilativ och söndrande.69  

 

2b, Modes analyssammanfattning: Efter att alla modes har beskrivits kommer jag att se 

på likheter och skillnader samt om något mode är mer framträdande eller mer relevant än 

de andra. 

 

3. Slutanalys: att skriva om känslor. Slutanalysen syftar att se hur verk och dess placering 

kan ge en affektiv relation, det vill säga vad som sker i relation mellan verket och platsen 

som verkets visa på och hur det kan skrivas fram i en analys. Affektiv relation är ett, av 

mig eget myntat, begrepp som utgår ifrån en mängd olika teorier av affekt. Det är bland 

annat nära besläktat med Ahmeds begrepp Happy Objects som beskriver relationen 

mellan ett objekt och känslor.70 Slutanalysen innefattar även, av Wik myntade, begrepp 

som konvergens, deltagarkulturer och världskapande. I och med dessa undersöks om 

publiken eventuellt är en del i verket.71 Om publiken visar sig vara en del i verket 

kommer detta att skrivas fram som ett sätt att skriva om känslor givet att publiken är 

människor som agerar. Om en betraktare agerar grundas det i ett beslut som tas utifrån 

någon form av känsla. I slutanalysen kommer det inte visas vilken typ av känslor som 

uppkommer. Istället kommer jag framför allt undersöka varför det är nödvändigt att inte 

utesluta vad som händer i skärningspunkten mellan platsen och verket i analysen.  

  

 
68 Norberg-Schulz, 'Fenomentet plats'. 98-106. 
69 Deutsche, Evictions: art and spatial politics. 261-262. 
70 Ahmed, 'Happy Objects'. 32. 
71 Wik, 'Utsällningpraktiker i förändring'. 57-60. 
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An Imagined City (2012) av Jonas Dahlberg 

An Imagined City visades inom ramen för organisationen Mobile art production (hädanefter 

benämns som MAP) på Nybrogatan 57 i Stockholm mellan 18 oktober och 31 december 2012. 

Verket var en installation i vilken en fasad kläddes i svart material med vissa delar utskurna likt 

fönster, ur vilka det tidvis strömmade ljus och ljud. Längs med trottoaren fanns informationstext 

om verket. På platsen fanns även väggtext som i rubrikformat presenterade de röster som 

spelades upp när en person ställde sig mitt i den ljuskägla som föll ner på gatan. Jag kommer att 

analysera verket med en multimodal analysmodell som anpassats efter de olika modes som jag 

ser framkommit på platsen. Efter en presentation av bakgrund för konstnär och verk kommer 

följande mode analyseras: installation, text, ljud och yta/plats. Vad som framkommer i analysen 

av de olika moden kommer sedan att analyseras utefter relevans för verket i stort. Sedan kommer 

jag se på vilka likheter och skillnader som uppkommit mellan respektive mode. I slutanalysen 

kommer jag se på hur begreppen konvergens, deltagarkultur, världsskapande samt affektiv 

relation kan användas för att skriva fram känslor mellan verk och plats. För att ge en överskådlig 

modell av analysen visas den nedan i en tillämpad modell av min grundmodell för multimodal 

analys.  
An Imagined City av Jonas Dahlberg       

1, Bakgrund konstnär och verk       

 2a, Modes analys       

Mode: Installation Mode: Text Mode: Ljud Mode: Plats/Yta 

    
 

  

Form Ord Ord Adress 

Färg Meningar Meningar Social kontext 

Storlek Grafiskt framställning Ljudvolym Historisk kontext 

Ljus   Rytm   

  Mode: Text   Rum 

      Karraktär 

      

Assimilativ eller 

söndrande  

2b, Modes analyssammanfattning       

Relevans        

Skillnader/likheter       

3, Slutanalys: att skriva om känslor.       

Konvergens, deltagarkulturer, världskapande        

Affektiv relation        

 
Illustration 2. Multimodal analysmodell för An Imagined City av Jonas Dahlberg. 
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1, Bakgrund konstnär och verk 

An Imagined City visades inom ramen för organisationen MAP. Vid ett samtal med Annika Wik, 

forskningsansvarig i MAP, framgår att organisationen var verksam mellan åren 2007 och 2012. 

Mycket av allt dokumentationsmaterial som samanställdes fanns tillgänglig online på 

organisationens hemsida vilken olyckligtvis förstördes vid ett dataintrång.72 I min 

bakgrundsbeskrivning av MAP och verket An Imagined City har jag använt mig av olika källor 

som inspelade konstnärsamtal, artiklar som beskriver konstnären och verket samt en mindre 

katalog som framställdes i och med visningen av verket An Imagined City 2012.   

På vad som finns kvar av MAP:s webbsida, finns organisationens syfte och fokus beskrivet 

som ”En konstproducent som bjuder in konstnärer att skapa unika projekt”. Texten beskriver 

ytterligare hur de hittade, tillsammans med konstnären, en plats, tidpunkt och situation som 

lämpade sig för att uppföra verket på. Vidare står hur de ville arbeta med experimentella miljöer 

och idéer samt att materialet kunde innefatta i princip allt från ljud och bild till mer klassiska 

uttryck. Organisationen beskrevs vilja förnya konstinstitutionens traditionella roll genom en 

rörlig struktur då de inte utgick från en fysisk konsthall eller lokal. Istället arbetade MAP 

specifikt med en plats avsedd för det verk som skulle visas. Som inspiration nämns 

organisationen Artangel i London, vilken arbetar på ett liknande sätt mycket nära konstnären i 

relation till platsen. Andra organisationer som inspirerat MAP var Consonni i Bilbao, Minetta 

Brook, och Locus Plus i Newcastle. Slutligen står det beskrivet hur det i Sverige funnits många 

exempel på konstnärer som arbetat specifikt i relation till sin plats, men inte genom en 

organisation med en kontinuerlig verksamhet.73 Magdalena Malm, konstnärlig ledare och 

grundare av MAP, berättar vid ett symposium vid Dramaten 2011 hur hon sedan starten av 

organisationen 2007 strävat efter att arbeta så anpassat som möjligt för den specifika konstnären 

och verket. Vidare beskriver Malm hur intressant det är att vara inne i ett konstverk är istället för 

att se på det utifrån. Hon beskriver hur det öppnas upp nya möjligheter om vi inte låter 

institutioner bestämma var vi ska vara i form av yta och rum.74  2012 lägger MAP ner sin 

organisation då Magdalena Malm får tjänst som direktör för Statens konstråd. Ett annat skäl 

anges vara den begränsade budgeten som finns för fria konstaktörer. 75 

 
72 Susanne Fessé, 'Samtal med Annika Wik', (2018). 
73 Map, 'Mobile art production – en ny konstproducent’. 
74 Dramaten, 'The Role of the Audience inside Contemporary Art and Theatre'. 
75 Stockholm Tt Spektra, 'Mobile Art Production lägger ner’, Svenska Dagbladet (upprättad/senast uppdaterad 
2019) <https://www.svd.se/mobile-art-production-lagger-ner>, information hämtad 20190614.  
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Jonas Dahlberg, född 1970, arbetar både inom fälten konst och arkitektur samt inom det 

personliga och det politiska. Han har bland annat vunnit en tävling i Norge för design av 

minnesplatsen för 22-juliattentatet. Dahlberg arbetar utifrån en filmisk tradition i vilket han 

undersöker sekvens och varaktighet i relation till plats, rörelse och tid. Dahlberg är utbildad vid 

Malmö konstakademi och i arkitektur vid Lunds universitet.76 Dahlberg har ställt ut The Music 

Box på Kunsthall Trondheim (2015), The First Minute Of The Rest Of A Movie (med Jan 

Mancuska) på både Bonner Kunstverein, Bonn och Neue Kunsthalle St. Gallen, Osynliga städer 

vid Moderna Museet, Stockholm och FRAC Bourgogne, Dijon (2005), Centre pour l’image 

contemporain Saint-Gervais Genève, Genève (2003), Magazzino d ’ Arte Moderna, Rom (2003), 

One Way Street, IASPIS, Stockholm (2002) och Index Swedish Contemporary Art Foundation, 

Stockholm (2001). 77 

Konstnären beskriver bakgrunden till verket An Imagined Citys och sin metod vid en 

föreläsning vid AA School of Achitecture vilket publicerades på Youtube den 1 oktober 2015. 

Beskrivningen kommer direkt från Dahlberg och är därav en unik källa som 

bakgrundsbeskrivning och material för min undersökning då verket var tillfälligt och inte finns 

kvar. Dahlberg berättar under föreläsningen hur han fick vetskap om att posthuset på Nybrogatan 

skulle renoveras till lyxlägenhet och att han i samarbete med organisationen MAP fick möjlighet 

att utföra ett tillfälligt, platsspecifikt verk på fasaden. Trots efterforskning om byggnaden och 

dess historia kände han ingen relation till byggnaden. En av medarbetarna i Dahlbergs studio 

berättade för konstnären om en sms-tjänst i vilken det går att ställa en fråga och få ett svar. En 

fråga var utan avgift. Dahlberg skickade ett sms och beskrev sin situation. Han hade en ful 

byggnad på väg till sitt jobb som han ville skulle försvinna. Svaret från sms-tjänsten löd: ”Du 

säger att det är på väg hem från ditt jobb, antar att du kan den väl. Då kan du blunda när du går.” 

Dahlberg vill nu göra detta för människor så byggnaden täcktes med svart material. På vintern i 

Sverige blir det mörkt på eftermiddagen, så fasaden försvann in i mörkret med sin svarta 

beklädnad. Dahlberg beskriver att när man renoverar bryr sig inte folk, så länge det finns samma 

fasad. Om något försvinner, om något rivs så börjar människor bry sig. Detta svarta hål blev en 

projektion om idéer och staden. Dahlberg ställde sig frågan: ”Vad skulle jag göra med det svarta 

hålet?”. Dahlberg beskriver hur han, när verket på Nybrogatan 57 skapas, tog avstamp ifrån ett 

av sina egna filmiska minnen ifrån en scen ur Den tredje mannen av Sir Carol Reed med Orson 

Welles i huvudrollen när han skapade verket. I filmen fanns en scen när en karaktär vandrar 

 
76 Dahlberg, 'Jonas Dahlberg’. 
77 Galleri, 'Jonas Dahlberg, Biography ’. 
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omkring i natten i Wien. Han såg en katt som stannar i en gränd. Han såg blanka skor av en 

person som står i en port. Han skrek ”visa dig själv”. När han skriker öppnar en kvinna upp ett 

fönster för att tysta ner honom. När hon öppnar fönstret faller ljuset ner på mannen med skorna 

som gömmer sig i porten, det visar sig vara karaktär spelad av Orson Welles, som i filmen 

förmodats vara död.78 

I en tryckt broschyr som framställdes i samband med uppförandet av An Imagined City 

finns angivet hur verket är producerat av MAP i samarbete med fastighetsägaren Oscar 

Properties. Det anges att MAP har stöd av Statens Kulturråd, Stockholm stads kulturförvaltning, 

Wallensam AB och Pro Suecia Barbro Osher Foundation. Broschyren innehåller ett samtal 

mellan Annika Wik och Jonas Dahlberg. I samtalet framgår hur Dahlberg bad allmänheten om 

hjälp för att samla in arkitektoniska minnen från rum eller platser i en film. Dahlberg bad 

människor beskriva rum i filmer som av någon anledning gjort ett stort intryck på dem. Det 

kunde vara enkla beskrivningar som ”till höger står en soffa, ovanför den finns…” Dahlberg 

beskriver sin arbetsmetod som att utgå ifrån en enkel utgångspunkt eller ett enkelt koncept 

koncept som sedan ändrar sig under vägens gång. Insamlingen av rumsbeskrivningar visar hur 

han har fått sitt förhållningssätt till det insamlande materialet.79 

An Imagined City uppfördes delvis 2015 även som en permanent installation vid 

arkitekturskolan KTH i Stockholm. Verket utgörs av röster som strömmar ut från gömda 

högtalare i arkitekturen. Rösterna läser upp de minnen som Dahlberg samlat in 2012 till den 

tillfälliga uppsättningen av verket An Imagined City. Verket beskrivs på Statens konstråds 

hemsida som en röst vilken i låg samtalston beskriver ett minne från ett rum i en film och hur 

Dahlberg på så sätt låter betraktaren besöka en imaginär arkitektur. Även här har konstnären 

mycket specifikt utgått ifrån platsen när han placerat verket. I taket finns tolv gömda 

ultrahögtalare vilka riktar ljudet så endast den som står under kan höra det. Nio röster berättar 

minnen insamlade från flera hundra olika personer som författaren Astrid Trotzig har bearbetat.80  

En senare del av verket An Imagined city finns i bokform vilken utkom 2018 med titeln An 

Imagined city. Boken är uppdelad i 9 kapitel och innehåller insamlade minnen om platser från 

filmer, likt de insamlade citaten till verket som användes 2012. Inledningsvis återges den frågan 

som ställdes till medverkande för verket:   

 
78Architecture, 'Jonas Dahlberg - An Imagined City: Artist Talks’. 
79 Mobile Art Production Map, An Imagined city, Jonas Dahlberg, Nybrogatan 57, 18oktober-31 December 
2012, ed.^eds Series Editor, Number of  (2012). 
80 Statenskonstråd, 'An Imagined City, Osynliga rum av ljud’. 



 

 36 

 
When I think of a specific location or find myself in a certain place in a city, I often envision a 

scene from a movie. It could be anywhere: the lawns of a park, a gas station counter, the check-in 

desk of an airport or a hotel, the entrance stairs of a school or a city hall, the tombstones of a 

graveyard. Or, pushing a button in an elevator, ordering a drink in a bar, waiting in line at the 

supermarket. I would now like to ask you to share one of your memories of a room or a site in a 

film. How do you remember its architecture, furniture, objects, lights, and sound, its atmosphere? 

What interest me is how images from films, memories, and your immediate surroundings coincide 

in layers. Distinct, yet blended. Emulsions of memory and space.81 

 

Jag vill i bakgrundsbeskrivningen belysa hur verket An Imagined city har fortlevt efter det 

tillfälliga plastsspecifika framförandet 2012. Dels för att skapa en större kontext till 

beskrivningen och dels för att kunna använda mig av senare framställningar av exempelvis de 

insamlade citat som finns tryckta i boken. Dessa kan även vara de citat som användes vid 

framställningen 2012.  

 

2a, Mode analys 

Jag kommer att beskriva och därigenom analysera de olika mode som anges i min multimodala 

analysmodell. Det vill säga olika medier som verket An Imagined city innefattade vid den 

tillfälliga uppsättningen 2012. Genom att klargöra för och reda ut de olika mode som finns går 

det att se på hur de är placerade i relation till varandra och därigenom undersöka om det finns en 

relation mellan platsen och verket och huruvida det går att skriva om känslor vid en analys. 

 

Mode installation: Form, färg, storlek, ljus 

An Imagined City fanns som en tillfällig platsspecifik installation på fasaden till en byggnad som 

tidigare varit ett postkontor och skulle byggas om till lyxlägenheter. Byggnadens fasad täcktes 

med ett svart tyg, vilket på natten gav intryck av en mörk byggnad. Från två av fönstren kom 

ljus. Ljuset riktades ner mot gatan så att när en person gick in i ljuskäglan kom ljud att höras från 

högtalare, så kallade ljudspottar, som var riktade mot samma punkt och inte kunde höras från 

någon annan plats i omgivningen. I vanliga fall var det mycket svårt att få tillstånd till en 

liknande installation, men i och med att det var en ombyggnation skulle fasaden kläs med skydd 

och Dahlberg behövde endast byta färg på tyget. På dagtid syntes en svart beklädnad på fasaden 

 
81 Jonas Dahlberg, An imagined city (Stockholm: Art and Theory Publishing, 2018) 3. 
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och ca klockan 20–21 tändes ljusen i fönstret i intervaller under de mörka timmarna. I korridoren 

som löper längs med byggnaden vid trottoaren fanns tryckt text vilket bildade en form av index 

av de olika minnena som hördes vid ljuskäglan.82 

 

 
1. Installationsfotografi, An Imagined City, visat 2012. Foto: Åke Eson Lindman. 

 
2. Installationsfotografi, An Imagined City, visat 2012. Foto: Therese Kellner. 

 

 
82 Architecture, 'Jonas Dahlberg - An Imagined City: Artist Talks’. 

An Imagined City, visat 2012. Bild finns på konstvetenskapliga  

institutionen, Uppsala universitet i tryckt exemplar av uppsats. 
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Mode text: Ord, Meningar och grafisk framställning 

Texten som används i verket var en tryckt angivelse av de insamlade minnen som tidigare 

beskrivits. I den korridor som löper längs med gatan under övertäckningen av byggnader fanns 

text i form av ett index av olika platser och filmer som är använda i de meningar som spelas upp 

som ljud. Som rubrik står ”Jag minns” vilket är följt av olika fysiska platser som allrummet, 

antikaffären och badrummet. Under de fysiska platserna finns angivet vilken film som minnet är 

hämtat från exempelvis badrummet: A Single Man, Psycho.  

 

Mode ljud: Ord, meningar, ljudvolym, rytm och uppförande, tidslängd 

Arkiv av minnen som samlats in av 500 olika personer, vilket tidigare beskrivits i bakgrunden till 

verkets uppkomst, läses upp i form av meningar när en person ställer sig i ljuskäglan som faller 

ner på gatan från ett fönster på fasaden. Meningarna eller minnena läses upp av sex olika röster. 

Varje röst läser upp meningar/minnen från ett tema som till exempel stad, landskap, 

tystnad/tomhet. Alla meningar börjar med ”Jag minns”.83 Ett exempel på en av de upplästa 

meningarna är, ”Jag minns en plats, ett rum som låg högt upp och ut mot en gata. Rummet var 

fyllt av ett ljust dis”.84 I ett samtal med Therese Kellner, producent till verket, berättar hon om 

hur meningarna vävdes sömlöst ihop med varandra och bildade en form av olika tankemässiga 

resor in i fiktiva rum. De olika rösterna avlöste varandra i vad som kunde upplevas som en enda 

historia, med flera minnen som förankras i varandra.85 2018 publicerade Dahlberg en bok, An 

Imagined City, i vilken dessa minnen är samanställda på engelska. För att utvidga förståelsen av 

de olika minnena väljer jag att översätta några av meningarna tillbaka från engelska till svenska: 

1.47 Staden | Short Cuts ”Jag minns en stad som främst byggts upp av singelhem. Det var natt, 

och från en kulle över staden kunde du se ut över den, som spred ut sig i en evighet. Du kunde se 

ljus från husen och höra ljudet av en helikopter.”86 8.12 Strandhuset | Eternal Sunshine of the 

Spotles Mind “Jag minns ett hus som kollapsade in i en man och en kvinna”.87 9.75 Stranden 

| Ryan´s Daughter ” Jag minns vågor som kommer in från Atlanten, ljudet av vågorna. Solen 

som lyste på den vita stranden, och en nästan övergiven strandremsa. Smaken av salt, lukten av 

 
83 Architecture, 'Jonas Dahlberg - An Imagined City: Artist Talks’. 
84 Karlin, 'Med minnet som projektor’. 
85 Susanne Fessé, 'Samtal med Therese Kellner', (2019). 
86 Dahlberg, An Imagined City. 16. 
87 Dahlberg, An Imagined City. 110. 
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Ozon, värmen av solen i ditt ansikte, och känslan av att vara långt borta från allt.”88 5.16 Alpint 

landskap | For your eyes only “Jag minns ett alpint landskap, en mysig alpin plats med skidåkare. 

Helt plötsligt kommer några svartklädda figurer på motorcyklar och jagar en skidåkare ner för 

berget. På den stora terrassen vid en alpin restaurang solbadar människor och minglar med 

drinkar i händerna. De har 70-tals frisyrer och skidkläder i glada färger. De blir abrupt avbrutna 

när skidåkarna plötsligt kommer flygande genom glasrutan och åker med skidorna över ett av 

borden.” 89 

 
3.Bild publik på plats under tiden verket An Imagined City visas 2012. Foto: Therese Kellner. 

 
88 Dahlberg, An Imagined City. 134. 
89 Dahlberg, An Imagined City. 66. 
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4. Gamla Postkontoret Stockholm 5, Nybrogatan 57 är ett funkishus från 1937. Arkitekt var Erik Lallerstedt. Bild 

hämtad från digitala postmuseet.90 

 

Mode plats/yta: Adress, social kontext, historisk kontext. Rum i form av karaktär 

Arkitekt Erik Lallerstedt (1864–1955) ritade byggnaden på Nybrogatan 57, ursprungligen 

postkontor Stockholm nr 5, 1937. Lallerstedt har genom sin karriär ritat hus i tidens anda, från 

1900-talets internationella Jugendstil till 20-talets klassicism vidare till 30-talets funktionalism. 

Hans arbete följer den för gällande tidens stil, men karakteriseras av stora muralytor och sparsam 

ornamentik, oavsett stilyttring eller byggnad. Han uppförde en lång rad offentliga byggnader 

bland annat stationshus, banker, försäkringsbolag, skolbyggnader och posthus. Lallerstedt 

arbetade under 30-talet med en rad funktionalistiska byggnader i Stockholm som: 

sedeltryckeriets byggnad vid Kungliga Myntet på Kungsholmen (35), postgirots stora byggnad 

vid Klara Norra kyrkogata (30–32), försäkringsbolaget Tryggs hus vid Gustav Adolfs torg i 

Malmö (38), och postkontoret på Nybrogatan 57 (35—39). Lallerstedt kom att ha stor betydelse 

då han under 25 år var verksam som professor på KTH. Han kom att inspirera en mängd 

framstående arkitekter med sin kontinuitet och hade möjlighet att rekrytera examinerade 

studenter till sitt eget arkitektkontor som till exempel Ivar Tengbom och Carl Bergsten.91 

 
90 Digitalmuseum Postmuseum, 'Postkontoret Stockholm 5, Nybrogatan 57, 1937. Arkitekt Erik Lallerstedt’, 
(upprättad/senast uppdaterad 2019) <https://digitaltmuseum.se/011014687333/postkontoret-stockholm-5-
nybrogatan-57-1937-arkitekt-erik-lallerstedt-postverkets>, information hämtad 20190806.  
91 Bedoire, 'Erik J Lallerstedt’. 

Gamla Postkontoret Stockholm 5, Nybrogatan 
57. Bild finns på digitala postmuseet. 
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Vid mitt besök av platsen juli 2019 framgår att Nybrogatan, som sträcker sig genom 

Östermalm i Stockholm, kan beskrivas som en folktät gata kantad av affärer och restauranger. 

Nybrogatan 57 ligger i anslutning till en återvändsgränd vilket gör att byggande har ett hörn ut 

mot det korta gatustycke som går in från Nybrogatan. Intrycket blir att fasaden har en central 

plats med många förbipasserande personer. Människor passerar med stor sannolikhet platsen 

även under kvälls- och nattetid då närliggande restauranger har sena öppettider. Vid besöket 

fotograferade jag platsen ur olika vinklar för att försöka återge hur man som besökare kommer i 

kontakt med huset på Nybrogatan 57.  

Platsen Nybrogatan 57, på vilken verket An Imagined city visades mellan 18 oktober och 

31 december 2012, är en gata i Stockholm vilken kantas av både affärslokaler och bostäder. 

Verket visades under de mörkare årstiderna. Då snön vanligtvis inte har kommit och solen går 

ner redan under eftermiddagen. Den tid då människor rör sig här i störst utsträckning kan 

förväntas vara på morgonen, eftermiddagen och kvällen vilket är under dygnets mörka timmar. 

Det bildas ett rum i miljön i form av vägen (golv) väggar (kringliggande hus) och himmel (tak). 

Norberg-Schulz menar att det går att få syn på ett rums karaktär, en öppen men konkret analys 

som kan ses kopplas till rummets eller platsens funktion.92 En möjlig frågeställning för att 

beskriva karaktären av platsen Nybrogatan 57 skulle kunna vara, hur är platsen? Nybrogatan 57 

kan sägas vara: trygg, lugn eller mörk.  

  An Imagined city står i dialog till sin omgivning då en av de viktiga delarnas utgörs av en 

fasad på en gata i ett område där många människor cirkulerar. Genom att täcka över fasaden med 

svart tyg bryter Dahlberg bilden i stadsrummet och vilket kan ses som söndrande av 

omgivningen. Den förmodade betraktaren kommer, istället för en husfasad, mötas av ett stort 

stycke svart tyg på dagtid och på natten framkallas en illusion av att huset inte syns alls i sin 

omgivning som även den är mörk. Endast genom att klä in en fasad i en kontrasterande färg mot 

sin omgivning uppstår en spänning eller en dialog med platsen i sig. Deutschs begrepp 

assimilativ, d.v.s. harmoniskt i relation till sin omgivning, eller söndrande, d.v.s. störande och 

splittrande i relation till sin omgivning belyser hur konst i det offentliga rummet kan ses ha en 

relation till sin omgivning och platsen den placeras på.93  

 

 
92 Norberg-Schulz, 'Fenomentet plats'. 98–106. 
93 Deutsche, Evictions: art and spatial politics. 261-262. 
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5. Fotografier av gatuvy, Nybrogatan 57 med omgivning 2019. Foto: Susanne Fessé. 

 

2b, Modes analyssammanfattning 

De olika modes som framkommit vid en multimodal analys av An Imagined City uppförd 2012 

på Nybrogatan 57 visar hur de hänger samman och har svårt att brytas ut ur sin helhet. 

Installationen, det vill säga husets fasad som klätts i svart för att ”försvinna” under dygnets 

mörka timmar, tillsammans med ljud i form av upplästa kollektiva minnen som framkommer när 

en betraktare träder in i ljuskäglan som lyser ner på gatan, ger en sammantagen upplevelse för 

betraktaren. Om ett av de olika modes skulle uteslutas kommer verket få en helt ny form och 

funktion. Genom att bryta loss olika delar av verket framträder det tydligt hur platsen är relevant 

i relation till övliga modes. Dahlberg är utbildad arkitekt och får uppdraget att arbeta med en 

byggnad, skapad av en välkänd arkitekt, på en central gata i Stockholm. På platsen befinner sig 

mycket människor i rörelse vilket är en förutsättning för att verket ska få effekt. Vad som 

framkommer tydligt i min analys är hur modes i installationen, form, färg, storlek och ljus, är 

dominerande för besökare vid första mötet med verket. Modet plats eller yta består av, adress, 

social kontext och historisk kontext. Rum, i form av karaktär, blir nära sammankopplat med 

installationen i sig då huset står på plats sedan tidigare och inte skapats enbart som en del i 
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konstverket. Modet ljud består av ord, meningar, ljudvolym, rytm, uppförande och tidslängd. 

Dessa blir framträdande först när en besökare träder in i ljuskäglan och baseras helt på text som 

framkommit vid insamling av filmiska minnen från Dahlberg. Modet text består av, ord, 

meningar och grafisk framställning vilka blir tydliga för besökaren vid närmare betraktande av 

verket. Där de finns placerade som en textvepa i den gångtunnel som bildas nära huskroppen. De 

olika analyserade delarna i verket visar på hur olika modes har en egen bestämd del och inte kan 

brytas ut från sin helhet. Om ett mode skulle brytas ut skulle verket förlora relevans. På samma 

sätt som om verket rent hypotetiskt skulle placeras i ett gallerirum. Fasaden, huset och platsen i 

ett offentligt rum är en förutsättning för att verket ska vara relevant som ett platsspecifikt 

konstverk.  

 

3, Slutanalys: att skriva om känslor. 
Slutanalys av verket An Imagined City i sitt uppförande 2012 har till syfte att se hur det går att 

skriva om känslor som kan framkomma i relation mellan platsen och verket. Med känslor avser 

jag inte se på hur den individuella besökaren uppfattar ett verk. Det är alltså ingen subjektiv 

läsning av vilken typ av känslor som kan läsas vid en analys av verket. Jag avser istället utgå 

ifrån att vi som människor reagerar med känslor när vi möter en plats, ett ting, konst eller en 

annan människa. Jag vill snarare, utöver den formala, sociala och kontexbaserade analysen av 

verket, visa att känslor inte kan uteslutas som del i verket An Imagined City och platsen verket är 

kopplad till.  

An Imagined Citys uppförande 2012 på Nybrogatan 57 visar hur verket är helt 

sammankopplat med platsen, då det svarta material som täcker byggnaden är en förutsättning för 

verket. Byggnaden, som är uppförd 1937 och ritad av arkitekt Erik Lallerstedt,94 har använts som 

grund för verket. Dahlberg fick i uppdrag att använda huset för att uppföra ett verk på platsen 

och åtog sig uppgiften på konstnärlig grund. Kontexten är bestämd, platsen skulle ha till syfte att 

vara plats för Dahlbergs verk under en begränsad tid. 

När besökaren träder in i ljuskäglan kommer personen att höra en röst som läser upp 

meningar vilka är insamlade minnen av olika rum och platser i filmer. Människor som rör sig 

utanför ljuskäglan hörde inte ljudet då det var riktat mot just platsen där ljuskäglan föll. 

Begreppet deltagarkultur beskriver hur betraktaren kan vara en del i verket.95 I An Imagined 

Citys uppförande 2012 på Nybrogatan 57 ses exempel på hur betraktare kan vara en del i verket 

 
94 Postmuseum, 'Postkontoret Stockholm 5, Nybrogatan 57, 1937. Arkitekt Erik Lallerstedt’. 
95 Wik, 'Utsällningpraktiker i förändring'. 58–70. 
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då de träder in i den ljuskägla som riktas ned mot gatan genom ett fiktivt fönster i fasaden under 

kvällstid. Att vara en del i ett verk har en direkt koppling till att vara människa. Och att med sin 

egen kropp vara del i ett verk förutsätter att vi även reagerar med någon form av känslor. 

Känslorna kan givet vara glädje, ilska eller till och med likgiltighet, men är de facto kopplat till 

att agera, att vara del i någonting.  

För betraktaren av verket An Imagined City då det uppfördes 2012 på Nybrogatan 57 kan 

det hända att man föreställer sig en inre värld. Det kan hända att den inre världen inte uppenbarar 

sig för alla, det är helt subjektivt. Men det går inte att utesluta att besökaren målar upp en fantasi 

om en plats när personen står i ljuskäglan och lyssnar på rösterna. Det kan sägas vara evidens för 

hur känslor inte kan uteslutas vid en beskrivning av verket och ett exempel på hur det går att 

skriva om känslor i en analys. Betraktarens position på platsen och upplevelsen när denne vistas i 

ljusstrålen och samtidigt hör röster kan relateras till vad Wik beskriver som världsskapande.   

Wik skriver hur begreppet världsskapande visar på hur relationen mellan verket och 

platsen kan skapa en egen värld i sig. 96 I relation till verket kan begreppet världsskapande visa på 

hur det inte går att utesluta en reaktion hos betraktaren när hen går in i ljuskäglan och hör röster. 

När betraktare interagerar med verket är det med en subjektiv ingång. Deras egna erfarenheter 

speglas i upplevelsen vilket kan ses i hur Wik beskriver hur den egna erfarenheten kan aktiveras 

vid mötet med någon annans erfarenhet. När detta sker genom en kroppslig erfarenhet, särskilt 

vid ljudverk, kan ljudet i sig aktivera en inre upplevelse. Det kan uppstå en förskjutning från 

seendet till hörseln. Då aktiveras åskådarens sinnen för att skapa inre bilder, stilla och rörliga, 

vilket ger en form av fiktiva världar vilka ramas in av ljud. 97 An Imagined City kan ses ta stöd i 

Wiks beskrivning av en inre plats och exemplifierar därmed hur vi med känslor relaterar till 

ljuduppspelningarna i verket. När betraktaren hör dem kan de målas upp som inre bilder hos 

betraktaren.  

I analysen av verket An Imagined City framkommer hur platsen, kontexten och verket är 

beroende av varandra för att existera och skulle inta en helt annan form och framförande om 

någon av de olika delarna, eller moden, skulle tas bort eller ändras.  Det skulle kunna relateras 

till hur Wik använder begreppet konvergens vilket syftar till att beskriva relationen mellan 

platsen, kontexten och verket.98 

 
96 Wik, 'Utsällningpraktiker i förändring'. 58–70. 
97 Malm och Wik, Imagining the audience: viewing positions in curatorial and artistic practice s. 55-71. 
98 Wik, 'Utsällningpraktiker i förändring'. 58–70. 
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  Analysen visar på hur olika karaktärsbeskrivningar kan vara till hjälp för att beskriva 

relationen mellan verk och plats. Norberg-Schulz har en mer praktisk ingång på den fysiska 

platsen än Wik och diskuterar specifikt platsens karaktär. Norberg-Schulz menar att det går att få 

syn på ett rums karaktär med en öppen men konkret analys som kan kopplas till rummets eller 

platsens funktion.99 Vid analysen av verket An Imagined city och en applicering av Norberg-

Schulzs karaktärsbegrepp uppkom ord som trygg, borgerlig, lugn och mörk. Orden beskriver 

känslor som vi kan känna på platsen. Dessa känslor kan skrivas fram i en analys och då bidra till 

en bredare beskrivning än om platsen eller rummet beskrivits genom sina fysiska egenskaper 

som tak, väggar, golv. En svårighet och utmaning med Norberg-Schulzs sätt att beskriva en plats 

karaktär är dock att det otvivelaktigt finns en form av subjektiv läsning. Jag kan uppfatta platsens 

karaktär på ett vis, och en annan betraktare på ett annat vis. Däremot kan vissa karaktäriserande 

ord med stor sannolikhet stämma överens mellan människor i en stor grupp.  

Känslor är en del av hur människor reagerar, vare sig det är en neutral känsla, en stark 

lyckokänsla eller kanske rädsla. Om vi inte skriver in hur känslor kan uppenbara sig som 

fenomen vid mötet av An Imagined Citys uppförande 2012 på Nybrogatan 57 går vi miste om en 

del av verkets funktion. Leker vi med tanken att Dahlberg skulle sätta in samma installation i ett 

gallerirum skulle kopplingen mellan stadens rum, relationen med en verklig fasad och 

inspirationen med filmscenen från gatan i filmen Den tredje mannen gå förlorad. En ytterligare 

aspekt av att verket är placerat i stadsrummet är hur betraktare inte nödvändigtvis söker upp 

verket. Möjlighet finns att människor som passerar fasaden råkar se verket eller bli del av en 

upplevelse. Verket klampar bokstavligen in i vardagslivet för de som passerat Nybrogatan 57 

under en begränsad period. Det går inte heller här att utesluta hur människor kommer att reagera 

känslomässigt inför verket. Vi kan inte utesluta att någon kommer att reagera med likgiltighet, 

ilska, förvåning eller rädsla.  

Verket An Imagined City och dess placering kan beskrivas med begreppet affektiv relation, 

vilket kan framställs som något som händer i mötet mellan plats och verk. Affektiv relation är ett 

begrepp jag myntat som grundas i en mängd olika affektteorier. Närmast behandlar det 

relationen mellan ett objekt och känslor, hämtat från Ahmeds beskrivning av Happy Objects som 

syftar på kopplingen mellan ett föremål och en känsla.100 Begreppet affektiv relation skulle kunna 

visa på hur verket An Imagined Citys inneboende egenskaper, i relation till den plats verket visas 

på, förutsätter att betraktaren påverkas känslomässigt. När betraktaren blir en del av verket, eller 

 
99 Norberg-Schulz, 'Fenomentet plats'. 98–106. 
100 Ahmed, 'Happy Objects'. 32. 
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slumpmäsigt stöter på ett verk i det offentliga rummet, kommer personen att tänka på något sätt. 

Tankar leder till en känslomässig reaktion. Då verket i sig laddas upp av den plats verket visas 

på, det vill säga de två moden: installation och plats, drar jag slutsatsen att verket kan ses ha en 

högre grad av känslor än om samma verk skulle visas i ett gallerirum. Platsen adderar parametrar 

till verket som i sig kan leda till att betraktaren påverkas känslomässigt. Affektiva relationer 

uppstår i skärningspunkten mellan verket och platsen. Vilket därmed blir en förutsättning för 

känsloyttringar hos betraktaren.  

Verket, dess placering och hur betraktare möter verket kan beskriva utifrån begrepp som 

konvergens, deltagarkulturen och världskapandet. De kan sammantaget framkalla någon form av 

känsla hos betraktaren då betraktaren fysiskt befinner sig i en händelse som är kopplad med 

verket. Verket i sig är en form av objekt, som med sina olika delar skulle kunna trigga igång en 

reaktion och därmed en känsla hos förbipasserade.  
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The Influence Machine av Tony Oursler 

The Influence Machine av Tony Oursler visades 2016 på Stockholms Universitet, Frescati 

campus, Frescativägen 26 den 20 oktober klockan 18–21 i samverkan mellan Stockholms 

universitet och Magasin III. Verket var en sammansatt installation av ljud, rörlig bild och text. 

Film och text projicerades på olika material och delar av omgivningen som träd, hus och sten. 

Som material användes även rök som blåstes ut kontinuerligt på vilken film projicerades.  

Jag kommer att analysera verket utefter en multimodal analysmodell som anpassats efter 

olika modes från platsen. Efter en presentation av bakgrund till konstnär och verk kommer 

följande mode analyseras: installation, text, ljud, rörlig bild och yta/plats. Vad jag skriver fram i 

analysen av de olika moden kommer sedan att analyseras utefter relevans för verket. Jag kommer 

att se på vilka likheter och skillnader som uppkommit mellan respektive mode. I slutanalysen 

använder jag begreppen konvergens, deltagarkultur, världsskapande samt affektiv relation som 

kan se innefatta känslor mellan verk och plats. För att ge en överskådlig modell av analysen visas 

den nedan i en tillämpad modell av min grundmodell för multimodal analys. Modellen liknar den 

tidigare använda modellen till An Imagined City (2012) men skiljer sig i vilka modes som 

analyseras på grund av verkets utformning.  

 
The Influence Machine av Tony Oursler         

1, Bakgrund konstnär och verk        

 2a, Modes analys        

Mode: Installation Mode: Text Mode: Ljud Mode: Rörlig bild Mode: Plats/Yta 

Form Ord Ord Sekvens Adress 

Färg Meningar Meningar Skärpa Social kontext 

Storlek Grafiskt framställning Ljudvolym Storlek Historisk kontext 

Ljus   Rytm Längd   

      Ljus   

  Mode: Text   Projektionsyta Rum 

       Karraktär 

      

 Assimilativ eller 

söndrande  

2b, Modes analyssammanfattning        

Relevans         

Skillnader/likheter        

3, Slutanalys: att skriva om känslor.        

Konvergens, deltagarkulturer, världskapande         

Affektiv relation         

 
Illustration 3. Multimodal analysmodell för The Influence Machine av Tony Oursler visat på Stockholms 

Universitet. 
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1, Bakgrund konstnär och verk 

Tony Oursler, född 1957, kommer från, och är verksam i New York, USA.  

Oursler är utbildad vid California Institute of the Arts där han har en Bachelor of Fine Arts från 

1979. Han har ställts ut på bland annat: Documenta VIII och IX, Kassel, Walker Art Center, 

Minneapolis, Whitney Museum of American Art, New York, Hirshhorn Museum, Washington, 

Museum of Modern Art, New York, Centre Georges Pompidou, Paris och Carnegie Museum of 

Art, Pittsburgh. 101 Oursler utgår många gånger från filmmediet och utmanar tekniska och 

skulpturala föreställningar med sin konst. Han sågs som pionjär för bildkonst i början av 1980-

talet då hans verk skapade en form av hallucinogen dramaturgi och avancerat formellt 

experimenterande med montage och animering. Han arbetar med multimedia- och audiovisuella 

delar i sina verk och använder sig av optiska enheter, projiceringar och bildskärmar.102  

Tony Oursler berättar i en dokumentär, filmad i samband med att verket The Influence Machine 

visas på Stockholm Universitet, hur han växte upp i en multimedia-miljö i ett populärkulturellt 

sammanhang som var mättat med teknologi. Oursler var, förutom ny teknik, intresserad av 

måleri, konst och dess historia. Vid California Institute of Arts började han 1976 använda 

videokamera, vilket vid tidpunkten var ett unikt konstnärligt verktyg. Oursler beskriver hur 

institutionen Accelerator är en plats där forskning inom partikelfysik ägt rum med hjälp av just 

en accelerator. Oursler redogör för sitt intresse av att se på hur kulturell produktion och 

vetenskaplig produktion hör ihop, vilket även är en ursprunglig tanke till verket The Influence 

Machine.103 Richard Julin, curator för visning av The Influence Machine på Stockholms 

universitet, beskriver i samma dokumentär hur verket är inspirerat av en gammal fysiker, 

É`tienne Gaspard Robert, kallad Robertson, som på slutet av 1700-, början av 1800-talet var en 

mycket känd person. Robertson var fysiker men samtidigt magiker och reste bland annat runt 

med en grupp kallad Phantasmagoria. Gruppen använde sig av rökmoln som man projicerade 

bilder på med vad som var föregångare till diaprojektorn. Robertson var fysiker med inriktning 

mot optik, vilket gjorde att han kunde uppfinna alla dessa tekniska skapelser. Men han sysslade 

även med vad vi idag skulle kalla för konst. 104 

 
101 Oursler, 'Tony Oursler ’. 
102 Gallery, 'Tony Oursler’. 
103 Stockholms Universitet Accelerator, 'Video artist Tony Oursler's The Influence Machine at Stockholm 
University’, (upprättad/senast uppdaterad 2017) <https://www.youtube.com/watch?v=OzcuLP2vkWg>, 
information hämtad 20191106.  
104 Accelerator, 'Video artist Tony Oursler's The Influence Machine at Stockholm University’. 
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Magasin III, vilka tillsammans med Stockholm universitet ställde ut The Influence 

Machine (2016), är en fristående kulturinstitution vars huvudmannaskap är den privatägda 

Proventuskoncernen. Familjen Robert Weils stiftelse, en allmännyttig stiftelse, har som 

huvudsakligt syfte att främja konst. I början av 1980-talet initierade Robert Weil tillsammans 

med David Neuman plattformen Magasin III, som sedan 1987 samlat på och visat samtida 

nationell och internationell konst i Sverige. Institutionen lånar ut samtidskonst till museer runt 

om i världen. Lokalen finns i de gamla lagerhusen i Frihamnen i Stockholm men är under 

perioden hösten 2017–hösten 2019 stängd för allmänheten för att omforma verksamhetens 

framtid. Museichef och konstintendent Tessa Praun driver Magasin III från 2017 efter tretton år 

som intendent och David Neuman är styrelseordförande.  

Accelerator, en mötesplats på Stockholms universitet för konst, vetenskap och samhällsfrågor är 

ett initiativ av David Neuman och professor Margaretha Rossholm Lagerlöf. Magasin III 

kommer med Familjen Robert Weils Stiftelse utgöra en extern part och samverka med 

Accelerator. Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator.105  

Utomhusinstallation The Influence Machine (2000–2002) visades på Stockholms 

universitet, Frescati campus, Frescativägen 26 den 20 oktober 2016 klockan 18–21. Magasin III 

visade en tidigare version av The Influence Machine under tre kvällar i september 2002 vid 

Djurgårdsbrunn i Stockholm. 2016 visades verket som en del av utställningen M*r>0r som 

visades på Magasin III 16 september 2016 – 11 juni 2017.106 Vid tidpunkten för uppförandet av 

verket på Stockholms universitet visades även verket Antenne (2002) på ett intilliggande tak. 

Även det verket var en del av utställningen på Magasin III. Jag har valt att endast analysera 

uppsättningen av The Influence Machine i denna undersökning.107 

Verket The Influence Machine har visats på olika platser vilket ger olika relationer till 

respektive plats, däremot har verket alltid visats tillfälligt. Verket har visats på platser som: 

Madison Square Park, New York, 2000, Becks/Artangel Commission, Soho Square, London, 

UK, 2000, Tate Modern, London, UK, 2013, Blinc Festival Adelaide, Pink Flats, Adelaide, 

Australia, 2015, University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom, 2016.108 

 
105 Tessa Praun, Neuman, David, 'Om Magasin III 

’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) <https://www.magasin3.com/om/>, information hämtad 20190701.  
106 Tessa Praun Magasin Iii, David Neuman, 'The Influence Machine – del av M*r>0r’, (upprättad/senast 
uppdaterad 2016) <https://www.magasin3.com/utstallning/influence-machine-tony-oursler/>, information 
hämtad 20190701.  
107 Tessa Praun, Neuman, David, M*r>0r ed.^eds Series Editor, Number of  (Stockholm: Magasin III, 2016) 
108 Oursler, 'Tony Oursler ’. 
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6. Utställnings vy, The Influence Machine – del av M*r0>r, 2016. Foto: Jean-Baptiste Béranger. 

 

2a, Mode analys 

Verket The Influence Machine (2016) av Tony Oursler visades tillfälligt under en kväll i parken 

vid Stockholms universitet, Frescati campus, Frescativägen 26 den 20 oktober 2016 klockan 18–

21. Som material till analysen kommer jag att använda filmad dokumentation på Magasin III:s 

web men jag har även fått tillgång till att besöka konsthallen och se på oklippt filmat material 

från visningen av verket. I undersökningen utgår jag också från stillbilder. Filmerna visar 

sekvenser av verket och ej dess helhet, vilket är en begränsande faktor för analysen.  

 

 
7. Utställnings vy, The Influence Machine – del av M*r0>r, 2016. Foto: Jean-Baptiste Béranger. 
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Mode installation: Form, färg, storlek, ljus 

Installationen vid Stockholms universitet utgjordes av ett flertal projektioner på stabila material 

som träd, husfasader och murar men även på förgängligt och föränderligt material i form av rök 

från en rökmaskin. Rökmaskinen hanterades av en person som manuellt riktade rökstrålar åt 

olika håll. Röken var olika tjock och sträckte sig olika långt beroende på vindriktningen. Det här 

medförde att bilden som framträdde på röken ibland var tydlig och ibland otydlig, beroende på 

tjockleken på röken. Projektionsstrålen syns tydligt från vissa håll och bildar en form av 

ljusritning genom röken. Röken följer vindens riktning och är därav svår att kontrollera. Publiken 

rör sig genom röken och blir därmed en del av verkets material. Några projektorer var fasta och 

riktades mot träd och fasader. Det strömmade ut ljud som var sammankopplat med de olika 

projektionerna på området. Högtalare till de olika stationerna av projektioner var inlindade i 

svart plast, placerade på marken eller på stolpar. En gatlampa på området blinkade och ljud var 

kopplat till den sekvens lampan blinkade i vilket gav intryck av en äldre COM-radio. Vid torget 

intill installationen fanns personer som informerade om verket och delade ut broschyrer.109  

 

Mode text: ord, Meningar och grafisk framställning 

Om en besökare kom från tunnelbanan fanns en informationsskylt om verket som angav tid, titel 

och namn. Uppsättningen benämns på skylten som en performance av verket The Influense 

Machine.110 På en av stillbilderna som dokumenterar verket syns en text i form av en projektion. 

På en dokumentationsbild syns texten ”There?” Bilden visar även en projektion av ett ansikte på 

en trädstam.  

 
8.Utställningsvy, The Influence Machine – del av M*r0>r, 2016. Foto: Jean-Baptiste Béranger. 

 

 
109 Oklippt dokumentationsfilm från visning av The Influense Machine, Stockholms universitet. 
110 Oklippt dokumentationsfilm från visning av The Influense Machine, Stockholms universitet. 
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Mode ljud: ord, meningar, ljudvolym, rytm och uppförande, tidslängd. 

Monologerna som hörs genom högtalarna är skrivna av Tony Oursler och upplevs att de talas av 

personer som dyker upp och försvinner beroende på vilken bakgrund de projiceras på.111 Richard 

Julin, konstnärlig ledare för Accelerator, berättar i en dokumentationsvideo från Magasin III hur 

verket är en installation som visats på flera olika ställen i världen. Röster som hörs i verket ropar 

ut till tidigare uppfinnare och vetenskapsmän.112 

Meningarna är både på svenska och engelska och är sammankopplade med de talande 

ansiktena som visas som projektioner. Även ljud i form av musik och ”shhh”-ljud förekommer. 

Digitalt ljud och musik är inslag i verket och förekommer tidvis samtidigt som tal i lager på 

lager.113 En gatlampa vars belysning blinkar samtidigt som röster hörs ur en högtalare som sitter 

fast under stolpen är en del av verket. Fragmentariska röster med ofullkomliga meningar löser 

sömlöst av varandra: “In march 31 1841, John Brier, the British inventor of television before 

shadow. The mind, shadow…[ny röst], The chemical breakup, I remember it now… [ny röst], 

Ther is so many of us strugeling…[ny röst], If your cant control your own light…”.114 

Många av meningarna är lösryckta och ger intryck av bitvis ologisk meningsuppbyggnad. 

Exempel på mer fragmentariska meningar är: ”No I cant say it.” “Robertson where are you? I´m 

going to kill you, he.” ”Dina öron har aldrig sett något ösa plastisk.” ”God natt allihop.”. 115  

De flesta meningar som uttalas går att koppla till ansikten som projiceras på olika ytor. 

Följande meningar talas av ett ansikte som dels står still och dels rullar runt med träd och rök 

som projektionsyta. ”Det du gör mot maskinen gör du mot mig. Ta inte bort initialerna. Kropp 

kollapsar i två dimensioner. Försvinner nu patienten. Hävdade att den aldrig var där. Docka. En 

buktalardocka hoppar högt av glädje.”.116 Ett ansikte projiceras på en mur och uttalar meningen 

”Hello Mr. Splitford, littel girl, talk, dead, no”. Samma mening hörs från en grupp av fyra 

ansikten som projiceras mot en fasad.117 

 
111 Angel, 'Tony Oursler, The Influence Machine’. 
112 Magasin Iii, 'Video: Tony Oursler: The Influence Machine’, (upprättad/senast uppdaterad 2016) 
<https://www.magasin3.com/tony-oursler-the-influence-machine-2/>, information hämtad 20191111.  
113 Magasin Iii Museum & Foundation, 'The Influence Machine - Tony Oursler’, (upprättad/senast uppdaterad 
2016) <https://vimeo.com/185471107>, information hämtad 20190906.  
114 Oklippt dokumentationsfilm från visning av The Influense Machine, Stockholms universitet. 
115 Foundation, 'The Influence Machine - Tony Oursler’. 
116 Accelerator, 'Video artist Tony Oursler's The Influence Machine at Stockholm University’. 
117 Foundation, 'The Influence Machine - Tony Oursler’. 
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  Andra meningar kan te sig mer förklarande och fullständiga som när en man i blått sken 

uttalar: ”Mottagare, mottagare, mottagare. Jag har en vibrator här, och den vill bli kontaktad.”  

”Det är mörkt här inne. Kom ut ur mörkret. Du kan se mig. Du kan se rakt igenom mig. Jag är 

inte här. Du är inte här. Givare ljus.” och ”Doktor Tusch har något att säga om påverkande 

maskin. Influence machine.”.118 

 

Mode: rörlig bild, sekvens, skärpa, storlek, längd, ljus, projektionsyta 

I det oklippta filmade material jag tagit del av vid Magasin III syns det hur verket är producerat. 

En person ses sköta projektorn som står på ett stativ, personen rör projektorn manuellt fram och 

tillbaka så film visas på olika ytor. På en dokumentationsfilm ses en person som sköter en 

rökmanskin som sprutar ut ett rökmoln på vilket film sedan projiceras.  

Ett exempel på projektionerna är ett ansikte projicerat på en trädstam. Filmen visar hur ett 

ansikte slår sin panna mot kanten av trädet samtidigt som ett knackande ljud hörs som om man 

slår mot en trädstam. Den projicerade filmen har en stark koppling till trädet eller en yta, vilket 

blir en förutsättning för att verket ska bli komplett. En annan film är projicerat mot en trädkrona, 

projektion rör sig i sidled. Den avbildade personens läppar rör sig till tal som kommer genom 

närliggande högtalare. ”Itv, ivp, oljud oljud oljud… Du kan se mig, du kan se rakt igenom mig. 

Jag är inte här, du är inte här, givare av ljus.” Den projicerade bilden rör sig sedan vidare till en 

fasad.119 

 

Mode plats/yta: adress, social kontext, historisk kontext. Rum i form av karaktär  

Enligt fliken ”Om oss” på Stockholms universitets webb har universitetet en internationell prägel 

med fokus på hög akademisk kvalité. De svarar mot samhällets och regionens krav och arbetar 

mot livslångt lärande. Vid universitetet finns 33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 

medarbetare.120 Den största delen av universitetet finns i området Frescati, vilket har en historik 

som väldens första nationalstadspark. På området finns det ett rikt bestånd av träd, framför allt 

gamla ekar. Byggnaderna är främst i modernistisk stil ritade av arkitekter som David Helldén, 

Ralph Erskine och Carl Nyrén.121  

 
118 Accelerator, 'Video artist Tony Oursler's The Influence Machine at Stockholm University’. 
119 Oklippt dokumentationsfilm från visning av The Influense Machine, Stockholms universitet. 
120 Stockholms Universitet, 'Ett dynamiskt huvudstadsuniversitet’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) 
<https://www.su.se/om-oss>, information hämtad 20190601.  
121 Universitet, 'Universitetsområde’. 
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Accelerator var under uppbyggnad när verket visades och invigdes 2019. 

Utställningssalarna var tidigare ett underjordiskt laboratorium för forskare verksamma inom 

acceleratorfysik. Byggnaden, som är ritad av arkitekt Gustaf Holmdahl (1879–1958), byggdes 

1936 och uppkallades efter professor Manne Siegbahn, professor i experimentell fysik, 

nobelpristagare och verksam vid universitetet.  

När jag besöker platsen kommer jag som många andra med tunnelbanan till hållplats 

Universitetet. Efter att ha gått ut genom dörrarna och upp för en kort bred trappa befinner jag 

mig i direkt anslutning till platsen där verket The Influence Machine visades. Från ett mindre 

stenbelagt torg sträcker sig gångar i olika riktningar över ett stort område med gräsmattor och 

träd. Byggnaden till vänster innehas till stora delar av Institutionen för kultur och estetik och 

mellan byggnaderna i tegel finns i skrivande stund en tillbyggnad som rymmer konsthallen 

Accelerator. 

Vid uppsättningen av verket syntes publiken röra sig i parken för att kunna se de olika 

projektionerna. För att se de olika projiceringarna förflyttar sig besökare runt och ses titta åt 

olika håll. Det är sannolikt att personer som ska till och från universitet kommer att passera 

platsen då den ligger strax ovanför tunnelbanestationen. Dessa personer har inte själv valt att se 

verket, men kommer trots det att se, och reagera på, installationen. Många personer är 

inblandade i uppförandet av verket. Tekniker, personer som sköter rökmasken, sköter projektorer 

och informerar. Dokumentationsfilm från Magasin III visar ansikten på besökare. Ansiktena ler, 

ser förundrade ut, ser nollställda ut, skrattar och lyssnar intensivt. Besökarna reagerar, tar beslut, 

rör sig i området. Betraktare av verket behöver agera utefter sina beslut att röra sig runt i 

parken.122 

 
9. Utställnings vy, The Influence Machine – del av M*r0>r, 2016. Foto: Jean-Baptiste Béranger. 

 
122 Oklippt dokumentationsfilm från visning av The Influense Machine, Stockholms universitet. 
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Stockholms universitet som plats skulle kunna beskrivas utifrån hur platsen är. Utbildande, 

lärorikt, vetenskaplig, kunskapsbärande, nytänkande, innovativ och tradition är ord som leder 

tankar till platsens karaktär. Denna karaktär kan användas för att undersöka vad som kan vara 

relevant att se på i skärningspunkten mellan plats och det visade verket The Influence Machine 

på platsen. Ett rums karaktär kan enligt Norberg-Schulz beskrivas som platsens väsen eller 

atmosfär som inte kan reduceras till några rumsliga beståndsdelar. Det är snarare fråga om en 

miljökarraktär som samanställs av platsens form, textur och substans.123 

Verket innefattar monologer som är skrivna av Tony Oursler och framförs av projicerade 

bilder av personer.124 Julin berättar att idén är att rösterna som hörs i verket ropar ut till tidigare 

uppfinnare och vetenskapsmän.125 Verkets karaktär skulle kunna innefatta ledord som vetenskap, 

teknik, kunskap, historia och dialog vilket går i linje med platsens ledord som utbildande, 

lärorikt, vetenskaplig och kunskapsbärande. Det ger platsen och verket vad  Deutsche skulle 

beskriva som en assimilativ relation till varandra snarare än söndrande.126 Ett verk som relaterar 

till samma värden som platsen det visas på förstärker platsen samtidigt som platsen kan ses 

”ladda” verket ytterligare än vad det skulle gjort om det visats i en konsthallsmiljö. 

 

2b, Modes analyssammanfattning 

De olika modes som framkommit vid en multimodal analys av The Influence Machine visar på 

hur de olika modes är starkt sammankopplade med varandra. Mest framträdande i uppsättningen 

av verket är tre olika modes. Mode installation som innefattar form, färg, storlek och ljus. Mode 

rörlig bild som innefattar sekvens, skärpa, storlek, längd, ljus och projektionsyta. Samt mode ljud 

som innefattar ord, meningar, ljudvolym, rytm, uppförande och tidslängd. Mindre framträdande 

är mode text som innefattar ord, meningar och grafisk framställning. Verket har visast på ett 

flertal platser så mode plats/yta består av adress, social kontext och historisk kontext. Rum i form 

av karaktär kan ses vara relevant men utbytbart mot annan plats. Däremot har ljudet till verket 

delvis svensk text och relaterar till en utbildningsmiljö vilket gör mode plats/yta till en del av 

verket och av hög relevans. Alla olika modes har sin särprägel, men blir delvis sammanflätade 

 
123 Norberg-Schulz, 'Fenomentet plats'. 98-106. 
124 Angel, 'Tony Oursler, The Influence Machine’. 
125 Iii, 'Video: Tony Oursler: The Influence Machine’. 
126 Deutsche, Evictions: art and spatial politics. 261-262. 
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med varandra vid en beskrivning. Vid beskrivning av mode installation beskrivs även mode 

rörlig bild. Vid beskrivning av mode ljud beskrivs även mode rörlig bild. Det är fruktsamt att se 

på de olika moden och det faktum att en multimedial analysmodell kan få syn på hur olika delar 

kopplar i varandra men samtidigt agerar på olika grund och kan särskiljas i skillnad på karaktär. 

 

3, Slutanalys: att skriva om känslor 

Slutanalys av verket The Influense Machine har till syfte att se hur det går att skriva om känslor 

som kan framkomma i relation mellan platsen och verket. I oklippt filmat material från 

uppsättningen av verket syns på plats hur människor rör sig i området samt deras ansiktsuttryck. 

De filmade besökarnas ansikten filmas nära och visar vad som kan tolkas som leenden, förvåning 

och förundran. Personerna rör sig i området och behöver ta beslut själv om vad de ska se på. Av 

detta kan jag dra slutsatsen att besökare reagerar med någon form av känsla när de ser och 

interagerar med verket i form av att röra sig på området.127 När de ser verket eller går igenom 

verkets projektioner tar besökarna olika beslut som människor, vilket innefattar känslor, starka 

som svaga eller helt neutrala. En känsla skulle kunna vara ointresse, vilket leder till att besökaren 

helt sonika går därifrån. En annan känsla kan vara intresse, nyfikenhet, vilket leder till att 

personen fortsätter att se sig omkring och går till andra platser för att se projektioner och lyssna 

på ljud. Wiks begrepp deltagarkulturer kan kopplas till hur deltagarna blir en del av verket 

fysiskt eller psykiskt.128 Min undersökning visar på en hög grad av delaktighet, då betraktare 

gång på gång behöver ta beslut utefter sina reaktioner inför verket. Wiks begrepp världsskapande 

visar på hur verklighet och fiktion blir svåra att skilja.129 Även begreppet världsskapande kan 

vara fruktsamt att koppla till undersökningen, då betraktare i sin fantasi kan koppla ihop intryck 

av projektioner, ljud och plats för att skapa sin egen tolkning av verket.  

En analys av platsen, Stockholms universitet, utifrån Norberg-Schulzs teori om inneboende 

karaktärsdrag, kan visa på ord som utbildande, lärorikt, vetenskaplig och kunskapsbärande.130 

Dessa karaktärsord kan vidare kopplas till vad Deutsche beskriver som en assimilativ eller 

harmoniserande relation.131 Genom att kombinera begrepp som en plats karaktär och relationen 

 
127 Oklippt dokumentationsfilm från visning av The Influense Machine, Stockholms universitet. 
128 Wik, 'Utsällningpraktiker i förändring'. 58–70.  
129 Wik, 'Utsällningpraktiker i förändring'.  58–70. 
130 Norberg-Schulz, 'Fenomentet plats'. 98–106. 
131 Deutsche, Evictions: art and spatial politics. 261-262. 
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mellan plats och verk som assimilativ, beskrivs en affektiv relation. Utan att skriva fram exakt 

hur platsen och verket påverkar varandra går det att följa en logik i att de påverkar varandra.  

Platsen och verket har en relation till varandra, vilken betraktaren befinner sig i. Jag 

argumenterar i den här undersökningen för hur det är sannolikt att betraktaren på något vis kan 

uppleva denna relation och även reagera med känslor, starka som svaga. Ahmed beskriver hur 

betraktaren uppnår affekt i relation till ett objekt.132 Min undersökning visar på hur besökare 

uppvisar någon form av känsla vid mötet med verket. Mitt begrepp affektiv relation är nära 

besläktat med Ahmeds benämning Happy Objekt då det syftar till att se på relationen mellan ett 

verk och den plats verket visas på och hur det, i hög grad, kan generera känslor hos betraktaren.  

Verket The Influence Machine skulle kunna beskrivas som ett verk vilket kan påverka 

besökare i en viss grad. Det finns en logik i detta som få skulle kunna argumentera emot. Verket 

skulle kunna passa in via en läsning av vad Shustermans begrepp Somaestetik mellan en estetisk 

upplevelse och en kroppslig förnimmelse vilket kan skriva fram känslor, andning, värme.133 

Shusterman har med sitt begrepp somaestetik en viktig poäng. Däremot kan det vara svårt att 

skriva om känslor eller kroppslig påverkan utan att använda en konstruktiv metod. På vilket sätt 

skulle begreppet somaestetik kunna beskriva verket The Inluense Machine? Min undersökning 

vill försöka att genom en tydlig modell i vilken applicerbara begrepp kan infogas. Om allt för 

vaga begrepp används kan det snarare minska möjligheten att skriva om känslor, istället för att 

främja möjlighet. 

I analysen av de olika moden verket innehar har jag innefattat begrepp som deltagarkultur, 

assimilativ eller harmoniserande relation. Dessa begrepp lyfter på olika vis fram känslor. De har 

i min analys hjälpt till att lyfta fram känslor i verken. På så vis har jag gett exempel på hur det 

går att skriva om känslor generellt men även specifikt i skärningspunkten mellan verket och den 

plats som verket visats på. För att klargöra denna plats kan begreppet affektiv relation vara till 

hjälp att använda i en analys. Just för att det ger utrymme att beskriva känslor.  

 

  

 
132 Ahmed, 'Happy Objects'. 33. 
133 Shusterman, 'Somaesthetics: A Disciplinary Proposa'. 
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Delay av Santiago Mostyn 

Nedan återfinns en modell av en multimodal analys av verket Delay av Santiago Mostyn som det 

visades 2014 på Youtube. Verket uppfördes i form av en musikvideo till gruppen SW. Filmen 

visar en man som rör sig i Stockholms nattliv längs med gator och torg samtidigt som han 

interagerar med människor i sin omgivning.  

  Delay kommer att analyseras med en multimodal analysmodell som anpassats efter de 

olika mode som framkommit. Efter en presentation av bakgrund till konstnären och verket 

kommer följande mode analyseras: text, ljud, rörlig bild och yta/plats. Det som framkommer i 

analysen kommer sedan att analyseras utefter relevans för verket. Jag kommer att se på likheter 

och skillnader mellan respektive mode. I slutanalysen tillämpar jag begreppen konvergens, 

deltagarkultur, världsskapande samt affektiv relation som kan hjälpa till att skriva fram känslor 

som kan finnas mellan verk och plats. En modell av analysen visas nedan i en tillämpad version 

av min grundmodell för multimodal analys. Modellen liknar de två tidigare använda modellerna 

men skiljer sig i vilka modes som analyseras på grund av verkets utformning.  

 
Delay av Santiago Mostyn på YouTube        

1, Bakgrund konstnär och verk        

 2a, Modes analys        

 
Mode: Text Mode: Ljud Mode: Rörlig bild Mode: Plats/Yta 

    
 

   

 
Ord Ord Sekvens Adress 

 
Meningar Meningar Skärpa Social kontext 

 
Grafiskt framställning Ljudvolym Storlek Historisk kontext 

 
  Rytm Längd   

     Musik Ljus   

  Mode: Text   Projektionsyta Rum 

       Karraktär 

      

 Assimilativ eller 

söndrande  

2b, Modes analyssammanfattning        

Relevans         

Skillnader/likheter        

3, Slutanalys: att skriva om känslor.        

Konvergens, deltagarkulturer, världskapande         

Affektiv relation         

 
Illustration 4. Multimodal analysmodell för Delay av Santiago Mostyn på YouTube. 
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1, Bakgrund konstnär och verk 

Santiago Mostyn är utbildad till konstnär med en MA i konst från Kungliga konsthögskolan i 

Stockholm 2013 och en BA i konst från Yale universitet 2004. Mostyn har även tagit en kurs vid 

Städelschule, ”Class of Willem de Rooij 2006-2006”. Mostyn har haft soloutställningar som: 

2019 How Important is Speed in a Revolution?, Galleri Format, Malmö, 2019, 2015 May Day 

2012 / May Day 2013, Hiroshima MoCA, 2015, Into the Act, BAS, Bergen, 2014 och 2013 Little 

Father, Glorious Stump, Galleri Mejan, Stockholm. Mostyn har medverkat vid 

grupputställningar som: The Measure of All Things: On the (In)Human, Lunds Konsthall, Lund, 

2019, Not a Single Story II, Wanås Konst, Wanås, 2019, Becoming My Extinction, Suprainfinit, 

Bucharest, 2019, WheredoIendandyoubegin: On Secularity, Gothenburg Biennial 2017, The New 

Human, Moderna Museet Stockholm, 2017. Han har som curator arbetat med sammansättningen 

av Moderna utställningen 2018.134 Mostyn föddes i San Francisco, USA 1981 och flyttade till 

Zimbabwe 1984, strax efter landets självständighet 1980. Mostyns mor var textilkonstnär 

verksam på textilavdelningen vid ett college som startades upp av regeringen för att utbilda de 

personer som arbetat för landets självständighet. 1993 flyttade familjen till Trinidad. Mostyn ser 

inte sin relation till världen som bilateral utan snarare i form av en triangel mellan USA, sin 

uppväxt i före detta kolonier samt sitt nuvarande hem i Sverige. Mostyn berättade hur han 

upplever att tidigare generationen runt 1950 tog en stor strid för mänskliga rättigheter. Men att 

han idag finner en fara i att upprepa invanda mönster och fastna i en diskurs. Mostyn menar att 

hans livshistoria självklart finns som en bakgrund i hans konstnärskap men inget han aktivt 

arbetar med. Han skildrar sin bakgrund som mycket akademisk med sin utbildning vid Yale 

universitet inriktad på historia och med de fria konsterna som huvudämne.135 

Verket Delay är en 4 minuter lång musikvideo för gruppen SW skapad 2014.136 Mostyn rör 

sig i filmen likt en dans runt om i Stockholm men mest runt Stureplan. Han stannar för att 

interagera med vita män i natten. Mostyn härmar männens rörelser, till exempel stryker deras 

kind. Och går därmed innanför en oskriven privat sfär. Ömheten han visar skapar förvåning, 

leenden men även motstånd. På konstnärens webb återfinns i anslutning till verket Delay ett citat 

av Susan Sontag, vilket beskriver vad hon tycker om Stockholms gator: ”Street life in Stockholm 

 
134 Mostyn, 'Santiago Mostyn CV’. 
135 Mostyn, 'Intervju med Santiago Mostyn'. 
136 Santiago Mostyn, 'Delay, (04:00), 2014’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) 
<https://santiagomostyn.info/Delay>, information hämtad 20191106.  
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is based on the principle of avoidance. First rule: avoid being on the street unless necessary… 

Second rule: if on the street, avoid contact with other people. . . . The accidental contact of body 

to body is something embarrassing, mildly unpleasant, and best treated as if it had not happened 

at all.”. Ytterligare ett citat från Mostyn sammanfattar hans politiska intresse för integration, 

tillhörighet, globalisering och begreppet svenskhet:  

 
How to come to terms—not only as an artist but also as an “artist of color”—with my place in this 

society that I now call home? This is the question that burdens me. More so than the recurring 

inquiry from new acquaintances—How long will you stay in Sweden?—which veils their 

assumption that I should one day leave. And more so than the question of how to respond to the 

occasional late-night Nazi salute flourished in my direction or to the myriad other slights and 

offenses that niggle at one every day. 137 

 

Vidare beskriver Mostyn hur en första reaktion vid ett påhopp, verbalt eller fysiskt, var att ge 

tillbaka, knuffa tillbaka, men att det samtidigt ställer honom på samma sida som de blänkande 

ansiktena han möter.138  

Vid en intervju jag genomförde med Mostyn 2017 säger sig konstnären vara intresserad av 

att pusha mediet framåt och har skapat Delay som en musikvideo. Vidare berättar han att det 

ligger mycket research bakom hur man filmar och klipper i relation till musik. Genom att 

använda ett lättillgängligt medium öppnar han upp för en ovan konstpublik. Från början fanns 

videon på Youtube vilket i sig gjorde verket tillgängligt och demokratiskt. Mostyn framhåller att 

om betraktaren kan relatera till ett verk så går det att på riktigt få fram ett innehåll.139 

 

2a, Mode analys 

Verket Delay visades initialt på Youtube där det i skrivandets stund fortfarande finns att se.140 

Det var även den plats jag först såg filmen på samt tog anteckningar om handling, form, ljud och 

plats. Mostyn har till och från tagit bort filmen från Youtube. Analysen av modet plats kommer 

göras på platsen Youtube då verket visades där initialt.  

 

 
137 Mostyn, 'Delay, (04:00), 2014’. 
138 Mostyn, 'Delay, (04:00), 2014’. 
139 Mostyn, 'Intervju med Santiago Mostyn'. 
140 Mostyn, 'Delay’. 
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10. Stillbilder ur verket Delay av Santiago Mostyn som visar de två inledande ord i filmen. 

 

Mode text: ord, meningar och grafisk framställning 

Det första som visas i filmen är bokstäverna SW följt av ordet DELAY (vilket översatt till 

svenska betyder försening) mot svart bakgrund innan musiken börjar, ca 11 sekunder in i filmen. 

Under resterande del av filmen finns ingen text. De två texterna SW och Delay har en 

typografisk tydlig stil skrivet i versaler. SW kommer först följt av Delay. Ordningen skulle 

kunna tolkas som att SW är viktigare än efterföljande ord Delay. Eftersom filmen skapades som 

en musikvideo till gruppen SW kan titeln till filmen antas vara titel på låten som spelas. 

Filmen/verkets titel är på så sätt samma som en titel på en låt. Musikgruppens namn, SW är en 

förkortning för Susanna Jablonski and William Rickman. I en intervju för tidskiften/plattfomen 

AQNB** berättar Jablonski hur titeln Delay var inspirerad av de Skypekonversationerna de hade 

med Mostyn från San Fransisco där han bodde under en tid. När han flyttade hem till Stockholm 

talade de mycket om hur man hanterar människor här. Jablonski var medveten om hur videon 

även var ett konstverk men var vid intervjun inte intresserad av att skilja mellan musik, verk, 

musikvideo eller människor.141 

 

Mode ljud: ord, meningar, ljudvolym, rytm, uppförande, tidslängd och musik 

Verkets ljud utgörs av musik och sång. Låten Delay finns att lyssna på Sound Cloud separat utan 

filmen/verket.142  De första 11 sekunderna in i verket utgörs av tystnad, samtidigt som texten SW 

och Delay visas mot svart bakgrund. Efter 11 sekunder börjar musik spelas och fortsätter sedan 

till slutet av verket. Musiken ter sig till en början helt instrumental. Men när jag lyssnar noggrant 

tolkar jag det som ett nynnande som omarbetats till tonliknande loopar. Basen i musiken kommer 

in efter ca 40 sekunder och är markant. Subtila meningar kan höras genom musiken, alternativt 

om musiken/tonerna har skapats utifrån meningarna. ”I´t care”, “Do, do, don’t”. Orden “I care” 

 
141 Kay, 'Introducing SW with their SWAQNB mix’. 
142 Wawe, 'Delay’. 
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återkommer tydligare in i verket följt av ”Dont bee proud”, ”I´m here” och ”Call me”. Senare 

följer vad som kan tolkas som handklappningar som omvandlats till toner. Musikaliska inslag av 

vad jag upplever som digitalt skapade ljud blandas med ”I care”. Basen minskas mot slutet av 

låten och så även ljudvolymen. Avslutningsvis är tonen mer enformig och slutar precis samtidigt 

som när filmsekvenserna slutar.  

Musiken och redigeringen av de olika filmsekvenserna är vid vissa fall sammankopplade 

med varandra så det visuella intrycket tycks hänga ihop med musiken. När musiken loopas under 

vissa tillfällen i verket loopas även bildrutor så en upprepning uppstår. Mot slutet av verket är 

musiken lugnare, lägre och innehåller mindre bas, vilket även återspeglas i filmklippen som blir 

längre och utspelar sig i lugnare miljöer och natur. Sammantaget är verket svårt att skilja från en 

musikvideo. Liknande klippning, estetik och rytm i relation till filmklipp är tydligt. 

 

 
11. Stillbild från Delay av Santiago Mostyn. Foto: Santiago Mostyn. 

 

Mode: rörlig bild, sekvens, skärpa, storlek, längd, ljus och projektionsyta 

Bildsekvenserna i filmen är skapade utifrån korta klipp med en längd av 3–6 sekunder. Några 

klipp ses vara sammankopplade med byte av tonart i musiken. De inledande klippen visar 

människor som sitter på uteserveringar med vinglas framför sig på bord. Ett klipp med en ensam 

man som lutar huvudet i handen följs av ett klipp som visar baksidan av en gestalts huvud. 

Gestalten, som spelas av Mostyn själv, ses stryka sin hand över en pelare täckt av affischer samt 

en bil han möter när han korsar gatan. Sekvenser visar gestalten, klädd i kostym som betraktar 

skyltfönster vilka följs av klipp på händer som knyts och sträcks ut. Vidare ses gestalten ta tag i 

en dörrkarm och svinga sig ner på marken. Filmen visar sedan ryggtavlan av gestalten blandat 



 

 63 

med bilder av människor på gator, torg och utanför byggnader. Gestalten ändrar sedan 

kroppsspråk som nu liknar en dans som han utför samtidigt som han tar sig fram längs gatan. 

Filmen innehåller snabba upprepningar i bildsekvenser och går delvis över i att sakta ner farten i 

slowmotion. När gestalten sakta svingar sina armar övergår klippet till en sekvens av en svan 

som glider ner i vattnet med sin unge. Efter ett par sekunder kommer en rad klipp som visar en 

kostymklädd man som möter vår blick/kamerans lins vid upprepande tillfällen. Plötsligt sträcker 

gestalten ut handen och stryker mannens hjässa och vi ser hur mannen reagerar med någon form 

av känsla. Gestalten interagerar med ytterligare en man genom att stryka hans kind innan han 

dansar iväg mellan taxibilar och en blå buss. Klippen efter det interagerar gestalten med 

ytterligare män genom att stryka deras kind och huvud. Gestalten härmar rörelser av några 

personer och möter sedan våran blick/kamerans lins för en markant nickning innan han går fram 

till en person och knuffar till honom. En sekvens av klipp som visar en tumultsituation följs av 

klipp då gestalten ramlar/tumlar iväg längs med gatan. Gestalten fortsätter att röra sig längs med 

gatan i ryckiga rörelser, danslikande mönster och kullerbyttor. I efterföljande klipp ser vi 

gestalten i en tunnelbana och sedan cyklandes iväg i mörkret på en cykelbana i en folktom miljö. 

I nästkommande två klipp, vilka är de längsta i filmen, ca 7 sekunder, ser vi konstnären springa 

över en äng i natten. De sista 24 sekunderna i filmen visas två svanar som vilar/sover på en 

klippa vid vattnet.  

Storleken på verket varieras efter den bildskärm som webbläsaren visas från. Filmen kan 

ses som en liten ruta omgiven med titel, skapare av filmen, tips på andra likande inslag och 

datering. Det finns även möjlighet att klicka på en ikon för att se filmen på hela bildskärmen. 

Inga störande texter finns då runt filmens yta, utan endast verket syns i sin helhet. 

Projektionsytan, skärmen, kan vara en dator, en telefon, en laptop, en tv eller en surfplatta. På så 

sätt får besökarna mycket olika upplevelser av storlek, ljus och färgintryck beroende på vilken 

skärm som används. Ljuset går att justera på respektive skärm, vilket gör det svårt att bedöma 

hur originalet skall te sig. Det går däremot att använda en kalibrerad skärm, det vill säga en 

skärm som försöker att återge färg så nära skaparens idé som möjligt. Skärpan beror, likt ljus och 

storlek, mycket på vilken skärm som används vid betraktandet av verket.  

 

Mode plats/yta: adress, social kontext, historisk kontext. Rum i form av karaktär  

Verket Delay visades initialt som en musikvideo, eller ett platsspecifikt verk, på Youtube, vilket 

är en social plattform på internet för visning av video. Internet kan ses som ett offentligt rum, 

och Youtube som en del av detta rum. Youtube har i skrivande stund, januari 2019, över 1,9 
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miljarder inloggade användare varje månad. Varje dag besöks sidan en miljard gånger. Youtube 

existerar i över 90 länder och du kan som användare navigera dig fram med 80 olika språk. 70% 

av de som ser på Youtube använder sin telefon.143 Av siffrorna att döma är webbsidan, eller 

databasen, en universell plats på internet där användare kan publicera inlägg av olika typer. Det 

första klipp som sägs ha laddats upp på YouTube har rubriken ”Me at the zoo” och är daterat till 

23 april 2005. 144 Ett videoklipp från 2006 visar två unga män, Chad och Steve när de glada 

annonserar att de blivit godkända av Google för att sprida sin hemsida Youtube.145  

Youtube skulle kunna beskrivas utifrån ledord som till exempel öppenhet, tillgängligt, 

demokratiskt, internetbaserat, kostnadsfritt, plats för film, publiceringsplats, visningsplats och 

forum. Dessa ledord kan kopplas till vad Norberg-Schulz beskriver som platsens karaktär, det 

vill säga hur en plats beskrivs och på så vis ges en värdering.146 En plats som indikerar öppenhet 

och tillgänglighet innefattar demokratiska värden, lika värde, jämlikhet och yttrandefrihet. Ställt 

i relation till Mostyns verk som har en tydlig politisk agenda i linje med ledord som 

demokratiska värden, lika värde, jämlikhet och yttrandefrihet är platsens karaktär starkt 

sammankopplat med verket. Verket blir således laddat av platsen med liknande värderingar. Det 

framkommer tydligt av konstnären i en beskrivande text på dennes hemsida, exempelvis med 

frasen ”And more so than the question of how to respond to the occasional late-night Nazi salute 

flourished in my direction or to the myriad other slights and offenses that niggle at one every 

day”.147  

Delay och Youtube som plats kan ses ha en, enligt Deutsch, assimilativ relation då 

ledorden som formar deras karaktär går igen i verkets utformning och harmoniserar med 

varandra snarare än att stå i motsats till varandra.148 

 

2b, Modes analyssammanfattning 

 
143 Youtube, 'Youtube press’, (upprättad/senast uppdaterad 2019) 
<https://www.youtube.com/intl/sv/yt/about/press/>, information hämtad 20190701.  
144 Jawed, 'Me at the zoo’, [Video], (upprättad/senast uppdaterad 2005) 
<https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw>, information hämtad 20190117.  
145 Youtube Spotlight, 'A Message From Chad and Steve’, (upprättad/senast uppdaterad 2006) 
<https://www.youtube.com/watch?v=QCVxQ_3Ejkg>, information hämtad 20190117.  
146 Norberg-Schulz, 'Fenomentet plats'. 98–106. 
147 Mostyn, 'Verkstext, Delay’. 
148 Deutsche, Evictions: art and spatial politics. 261-262. 
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De olika modes som framkommit vid en multimodal analys av Delay när det visades på 

Youtube, visar att några av moden är sammankopplade till helheten av verkets utformning. 

Andra mode är inte helt sammankopplade men kan ladda verket med information som i sig 

skapar en förstärkning till verkets karaktär. Min analys visar att de mest dominerande moden är 

modet rörlig bild som innefattar sekvens, skärpa, storlek, längd, ljus och projektionsyta. 

Modet ljud som innefattar ord, meningar, ljudvolym, rytm, uppförande, tidslängd och musik utan 

inbördes ordning. Modet ljud kan visserligen höras som en låt separat från filmen, men i funktion 

som konstverk är de två moden mycket stark sammankopplade med varandra. Musiken kopplas 

till klippningen av filmen, loopar ligger i relation till tempot och ljudvolymen har en relation till 

längden av filmklippen.  

Modet text som innefattar ord, meningar och grafisk framställning har en informativ 

funktion då det ligger i början av filmen. Rent praktiskt skulle det vara möjligt att klippa bort 

texten utan att filmen helt tappar sin helhet. Texten skulle kunna placeras i anslutning till verket 

och har därmed inte lika hög relevans i sammanhanget. Modet plats/yta innefattar adress, social 

kontext samt historisk kontext och har en mycket hög relevans i sammanhanget om det ses 

endast som ett verk visat på Youtube. Karaktären av platsen Youtube kännetecknas av öppenhet 

och tillgänglighet och innefattar demokratiska värderingar likt de som visas i filmen. Däremot 

har verket visats i andra sammanhang också. Som vid utställningen i utställningen The New 

Human på Moderna Museet i Stockholm och då fungerat väl utanför platsen Youtube. Verket 

tappar sin koppling till karaktärsorden hos Youtube och syns istället i ett gallerirum som ett 

konstverk. Analysen visar på hur Youtube som plats kan ses harmonierande med verket Delay då 

de hakar i varandra i sina syften av att verka demokratiserande och står för liknande värderingar. 

Deutschs begrepp assimilativ relation hakar i relationen mellan plats och verk då ledorden som 

formar dess karaktär går igen i verkets utformning och snarare harmoniserar med varandra än att 

stå i motsats till varandras uttryck, placering och omgivning.149 

 

3, Slutanalys: att skriva om känslor. 

Min slutanalys av verket Delay i sitt uppförande 2014 på Youtube har till syfte att leta efter 

känslor som kan framkomma i relation mellan platsen och verket. Det är en, vad jag kallar, 

affektiv relation. Jag vill se på hur det går att skriva om känslor vid en analys av 

skärningspunkten mellan verket och platsen. Jag avser inte leta efter känslor på individnivå, det 

 
149 Deutsche, Evictions: art and spatial politics. 261-262. 
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vill säga hur en individ uppfattar verket. Jag vill istället utgå ifrån att vi som människor reagerar 

med någon form av känsla när vi upplever, ser på eller besöker ett verk som har en relation till 

den plats som det visas på. Jag vill utöka analysen av ett verk och visa på hur vi kan skriva om 

känslor till verket och den plats som verket visas på, utöver en formal, social och kontextuell 

analys.  

Platsen Youtube och verket Delays relation till varandra kan lyftas fram genom att se på 

vilken karaktär verket respektive platsen kan ses ha. Den här typen av karaktär kan kopplas till 

Norberg-Schulzs teori om inneboende karaktärsdrag. Karaktären till platsen Youtube visar på 

ord som öppenhet och tillgängligt.150 Dessa karaktärsord skulle kunna relatera till vad Mostyn 

skriver om i den text som beskriver verket.  

 
How to come to terms—not only as an artist but also as an “artist of color”—with my place in this 

society that I now call home? This is the question that burdens me. More so than the recurring 

inquiry from new acquaintances—How long will you stay in Sweden?—which veils their 

assumption that I should one day leave.151  

 

Mostyns text berör frågor kring hem, integration, mänskliga världen och integration. Mostyn är 

även uttalat intresserad av frågor kring tillgänglighet och hur man når en stor konstpublik och 

använder sig av Youtube som verktyg för att sprida sitt verk.152  Norberg-Schulzs teori om 

inneboende karaktärsdrag i relation till verket Delay visar på ord som hem, integration, 

mänskliga världen och integration. Dessa kan kopplas till platsens karaktärsord. Platsen och 

verket kan på så vis ses ha en relation till varandra då jag skriver fram respektive modes 

karraktär. Här menar jag att begreppet afffektiv relation kan belysa denna relation.  

Relationen mellan verket och platsen kan relateras till Wiks begrepp konvergens, för att 

lyfta fram företeelsen av att praktiskt hitta den rätta platsen, situationen eller kontexten för ett 

verk. Verket sätts i ett sammanhang för att få den täta förankringen till sitt innehåll eller uttryck 

det besitter i motsatts till att annars få en tillskriven kontext som konstruerats inuti ett 

gallerirum.153 Deutschs begrepp assimilativ relation visar, även det, på en naturlig koppling 

 
150 Norberg-Schulz, 'Fenomentet plats'. 98–106. 
151 Mostyn, 'Delay, (04:00), 2014’.. 
152 Mostyn, 'Intervju med Santiago Mostyn'. 
153 Wik, 'Utsällningpraktiker i förändring'.  58–70. 



 

 67 

mellan plats och verk då de överensstämmer med varandra snarare än att de står i motsats till 

varandras uttryck, placering och omgivning.154 

Att skriva om känslor och relation mellan plats och verk kan vara svårt att greppa. Det 

faktumet har tagits upp av Gregg och J. Seigworth som argumenterar för att en gemensam teori 

om affekt inte kommer att kunna formuleras. Det grundar de på att det finns olika vis att närma 

sig teorier om affekt och känslor.155 Argumentet kan ses välgrundat, men min undersökning visar 

på hur vi trots denna mängd av olika möjligheter att närma oss studier av känslor, kan genom en 

tydlig analysmodell, i vilken relevanta begrepp används, kan försöka. Jag argumenterar för att 

försöka skapa tydliga kopplingar mellan begrepp och känslor där en logisk tanke kan leda till 

evidens i underökningar av konstverk. Ahmed har med benämningen Happy Objects tydligt och 

logiskt visat på hur vi kan tillskriva känslor i relation till ett objekt.156 Mitt eget skapade begrepp 

affektiv relation, är ännu ett sätt att tydligt beskriva hur platsen och verkets karaktär kan ses ha 

en relation. 

Det som uppstår när verket placeras på en plats som Youtube menar jag är en affektiv 

relation. Verkets budskap och syfte förstärks när platsen står i dialog med verket. När vi ser en 

musikvideo på Youtube reagerar vi på något vis, vilket har koppling till våra känslor. Det kan 

vara subtilt, neutralt, med glädje, bestörtning eller ilska. Vilken känsla vi reagerar med är i min 

undersökning inte relevant. Däremot menar jag att sannolikheten för att någon form av känsla 

ska uppenbara sig är hög när både verket och platsen verket visas på har en karaktär eller ett 

politiskt budskap i sin struktur. Det kan vara intressant att se på hur vi som människor agerar i 

vår vardag, vad vi gör och var vi befinner oss på för platser. Youtube är en plats i en virtuell värd 

som vi många befinner oss på. Vi är vana att se på filmer, vilket medför att verket Delay ses som 

en del i vårt vardagliga liv. En musikvideo i mängden av andra musikvideor som kan ses och på 

något sätt relateras till. När verket Delay de facto är ett konstverk menar jag på att det finns en 

affektiv relation i skärningspunkten mellan Youtube och Delay. Min undersökning av de olika 

moden visar på en stark sammankoppling av ljud, installation, film och plats. Det går visserligen 

att byta ut platsen till ett gallerirum, men där hävdar jag att en affektiv relation minskar då verket 

inte längre befinner sig i Youtubes rum, ett naturligt rum i våra liv.  

I slutanalysen av verket Delay har jag använt mig av begreppet affektiv relation vilket till 

exempel kan kopplas till de karaktärsord som verket respektive platsen innehar. I och med att 

 
154 Deutsche, Evictions: art and spatial politics. 261-262. 
155 Gregg och Seigworth, The affect theory reader.  2-3. 
156 Ahmed, 'Happy Objects'. 32-33. 
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använda ett begrepp som kan visa på en relation till känslor möjliggör jag att skriva fram vilka  

känslor som kan finnas i skärningspunkten mellan verk och plats. Jag möjliggör med en 

multimodal analysmodell, i vilken jag applicerar begrepp kopplade till känslor, att se och skriva 

om känslor. Om vi endast använder traditionella formalanylser kan inte heller möjlighet ges att 

skriva fram känslor. Det finns helt enkelt inga begrepp eller ramverk för det i en sådan analys.    
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Avslutande diskussion 

Undersökningen har haft till syfte att analysera verken The Influence Machine av Tony Oursler, 

Delay av Santiago Mostyn samt An Imagined City (2012) av Jonas Dahlberg i egenskap av 

offentliga platsspecifika tillfällig visade verk i Sverige. Jag ämnade att analysera 

skärningspunkten mellan verken och den platsen verken visades på, för att se hur känslor kan 

skrivas fram i en analys. Jag valde tillfälliga, platsspecifika verk i det offentliga rummet då jag 

trodde att det fanns någonting i skärningspunkten mellan verket och platsen, någonting som 

särskilt kunde vara lämpligt att skriva om i relation till känslor. 

Undersökningen har visat att det på olika vis går att skriva om känslor. En grund för att 

skriva om känslor är att använda en metod och analysmodell i vilken det finns utrymme att lyfta 

fram känslor. En multimodal analysmodell, skapad specifikt för de tre respektive verken som 

analyseras, kom i undersökningen att utgöra denna grund. I modellen har jag skrivit in begrepp 

som kan synliggöra känslor. Det skapar en förutsättning för att, förutom konceptuella och 

formala aspekter, se hur ett verk ytterligare kan omskrivas med fokus på känslor. 

Undersökningen visade att offentliga platsspecifika tillfälligt visade verk var extra lämpade att 

utföra en multomodal analys på. I vilken känslor kan lyftas fram i skärningspunkten mellan verk 

och plats. För att lyfta fram just skärningspunkten mellan verk och plats myntade jag begreppet 

affektiv relation.  

Undersökningen visar, på ett konkret sätt, hur det går att synliggöra affektiva relationer i en 

multimodal analysmodell, genom att lyfta upp platsen och verkets karaktär. Ett rums karaktär 

kan enligt Norberg-Schulz beskrivas som platsens atmosfär eller en miljökarraktär som 

samanställs av platsens form, textur och substans.157 Jag har även applicerat begreppet karaktär 

på verket, och då kunnat visa på om det finns som Deutschs begreppen assimilativ, d.v.s. 

harmoni i relation till sin omgivning, eller söndrande, d.v.s. störande och splittrande i relation till 

platsen.158 Ett konkret exempel kan således vara att med affektiv relation, skriva om 

skärningspunkten mellan verk och plats.  

The Influence Machine visades utanför Stockholms universitet, Delay visades på Youtube 

och An Imagined City i stadsrummet. Alla tre verk har gemensamt i hur de visas i det offentliga 

rummet. Inledande i undersökningen beskrivs hur Håkansson använder sig av SAOB:s definition 

av offentlig miljö som motsats till hemlig, som något som försiggår i allmänhetens närvaro. Det 

 
157 Norberg-Schulz, 'Fenomentet plats'. 98-106. 
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vi kan ta del av, i motsats till privat.159 En öppenhet till skillnad för slutenhet kan förknippas med 

demokratiska värden. När tillfällig konst visas i det offentliga rummet ingår även de i en 

demokratisk diskurs, vilket ligger nära tanken om den fria konstnären, eller fria konsten. Då jag 

argumenterar för hur det i skärningspunkten mellan plats och konst finns en affektiv relation, kan 

den därmed även innefatta viktiga aspekter av demokrati.  

  Vid kartläggning av tidigare forskning kunde jag inte finna arbeten om det avgränsade 

ämnet platsspecifik tillfällig konst i Sverige. Jag kunde inte heller finna arbeten om hur känslor 

kan skrivas fram i skärningspunkten mellan ett tillfälligt visat, offentligt verk och platsen det 

visats på. Efter en forskningsöversikt bestämde jag mig för att fokusera på en känslomässigt 

baserad teoretisk grund, så kallad affektteori. Vad jag fann var de olika begrepp som jag sedan 

kunde använda i min undersökning för att placera in i en multimodal analysmodell. Det 

möjliggjorde det för mig att skriva om känslor på olika vis i min analys. 

Tydligt framkom det i litteraturen och i tidigare forskning hur teorier om affekt inte kan ses 

vara enhetliga eller lätta att definiera. Min undersökning driver trots detta idén om att, med hjälp 

av en multimodal analys, applicera begrepp som relaterar till känslor i ett sammanhang som 

möjliggör en framskrivning av känslor.  

Ett flertal av de presenterade texterna om affekt har gemensamt i hur de inte ger konkreta 

verktyg för hur känslor kan skrivas fram. Tidigare forskning kan ses uppmärksamma en 

vändning inom konstvetenskap och humaniora i stort. 2007 benämner Ticineto The Affective 

Turn, som en vändning inom politisk, social och kulturell kritisk teori. Denna vändning beskrivs 

som ett skifte till teori om affekt.160 Vid ett skifte, en utökning eller en ändring inom en diskurs är 

det naturligt med en mer trevande framställning och definition av begrepp och metoder. 

Svårigheten ligger i att finna just metoder och begrepp som kan synliggöra och exemplifiera hur 

det går att skriva om känslor i relation till konst. Best redogör för varför det historiskt inte 

tidigare skrivits om känslor i analytiska sammanhang. Best inleder med att beskriva hur det finns 

en form av metodologisk blindpunkt inom den konsthistoriska diskursen. Metoder har helt enkelt 

inte tillåtits inbegripa känslor i sin analys av verk. En annan anledning är skiftet från estetiska 

värden för ett konstverk som har lett till att analys som innehåller estetik eller känslor har 

negligerats. När minimalism och konceptkonst framträdde inom teoretiska sammanhang i 

konsthistoriska texter fanns helt enkelt inget utrymme för känslor.161 I mina analyser har jag i 

 
159 Håkansson, Att verka tillsammans: erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer. 
160 Clough, Halley, och Hardt, The affective turn: theorizing the social . 1-3. 
161 Best, Visualizing feeling: affect and the feminine avant-garde. 30. 
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linje med Best försökt att lyfta fram känslor med begrepp som kan synliggöra hur betraktare eller 

läsare kan ha möjlighet att se på konstverk på ett annat vis. Jag har försökt att med en tydlig 

metod och konkreta begrepp göra ett försök att visa på hur vi kan skriva fram känslor i en analys.  

  Shusterman diskuterar begreppet somaestetik, vilket relaterar till känslor och kan ses ingå i 

en diskurs om affekt inom konstvetenskapen. Shusterman fokuserar på en estetisk upplevelse 

genom kroppslig förnimmelse och skriver fram insidan som känslor, andning, värme.162 Texten 

lyfter visserligen fram kroppslig affekt. Men det kan ses svårläst hur, eller på vilket sätt, detta 

kan skrivas fram. För att föra en diskussion som kan driva fram en utveckling av metoder för att 

skriva fram känslor inom konstvetenskap behövs tydliga begrepp och modeller för analyser. Ju 

mer vi tydliggör begrepp och metoder som kan användas i relation till känslor, desto mer 

kommer analyser med känslor vinna respekt och utrymme inom diskursen. Best redogör tydligt 

för vikten av att skapa möjlighet att skriva fram känslor, att det historiskt varit svårt då estetik i 

relation till känslor helt enkelt inte haft något utrymme i en konstvetenskaplig samtida diskurs.  

H. Brown och Phu redogör för hur ett fotografi många gånger innefattar känslor. Som 

exempel skriver författarna hur ett fotografi av en nära person placerat i en plånbok kan väcka 

känslor av kärlek. Hur en bild kan påminna om någon du förlorat, men hur det trots 

självklarheten i relation mellan känslor och fotografi sällan skrivs fram. Historiskt redogör de för 

en större produktion av mening än känslor. 163 Likt Best kan det ses hur H. Brown och Phu 

strävar efter att exemplifiera hur vi kan skriva om känslor på olika vis. De skriver inte fram en 

metod eller ett sätt att göra detta på, utan lyfter istället fram olika författare som på olika vis 

använder känslor. Då teorier om affekt fortfarande idag kan ses lida av en mycket bred definition 

kan det vara av vikt för forskare att försöka smalna av och definiera, förtydliga och skapa 

metoder för tillskrivning av känslor. Gregg och J. Seigworth redogör för hur begrepp eller teori 

kring affekt inte är en sammansatt teori och kommer så aldrig att bli. De menar att affektteori 

består av en mängd olika positioner och teorier som spänner mellan olika vetenskapliga 

områden.164 Författarna argumenterar för att en gemensam teori om affekt inte kommer att 

formuleras. Kritik mot en sådan tanke är hur teorier om affekt och känslor kommer att fortskrida 

som en aning vaga, eller otydliga i sin framställning och därmed ej vinna trovärdighet eller 

acceptans. Min undersökning driver tvärtom idén om att skapa förutsättning för att likväl en 

etablerad formalanalys av till exempel Panofsky ska kunna utmanas och kompletteras med 

 
162 Shusterman, 'Somaesthetics: A Disciplinary Proposa'. 
163 Brown, Feeling photography.1. 
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metoder för att lyfta fram känslor. Visserligen tar Gregg och J. Seigworth avstamp i en mängd 

olika discipliner vilka kan använda sig av teori om affekt, och kan därmed aldrig ramas in av en 

och samma metod, men kan dock vinna på en tydlig begreppsvärld att luta sig mot.  

Ahmed kan ses som en pionjär av att försöka tydliggöra, med hjälp av begrepp, på vilket 

sätt en logisk framställning av känslor kan kopplas till ting och plats. Den här enkelheten i 

exemplifiering av hur objekt kan laddas med känslor är fruktsam för konstvetenskap i stort och 

teori om affekt i synnerhet. Genom sådana enkla logiska tankebanor kan vi greppa de stora 

allomfattande teorierna om affekt och visa på hur vi skriver om känslor inom en vetenskaplig 

disciplin. Ahmed har med benämningen Happy Objects konkretiserat hur vi kan tillskriva 

känslor i relation till ett objekt. Ahmed visar på ett tydligt sätt hur ett objekt i sig kan ge 

uppkomst till känslor för en människa. Vidare diskuterar Ahmed hur platsen som objektet finns 

på även den kan ”ladda” objektet med känslor.165  

Mitt argument i undersökningen är att det inom konstvetenskapen behövs en utökning av 

analysmodeller för att lyfta fram möjligheten att skriva om känslor i allmänhet och att se på 

skärningspunkten mellan verk och plats i synnerhet. För att uppfylla syftet ställde jag följande 

frågor: Hur kan verken beskrivas? Hur kan platsen beskrivas? Vilken relation finns mellan 

platsen och verken? Hur kan känslor som framträder i skärningspunkten mellan verken och de 

platser de visas på skrivas fram i en analys? 

An Imagined City (2012) av Jonas Dahlberg kunde i undersökningen beskrivas som en 

tillfällig installation visad på Nybrogatan 57 i Stockholm mellan 18 oktober och 31 december 

2012. En fasad kläddes i svart tyg med vissa delar utskurna likt fönster, ur vilka de tidvis 

strömmade ljus och ljud. Analysen av verket genom en multimodal analysmodell visade på hur 

de olika delarna av verket, i undersökningen så kallade modes, som installation, plats, ljud och 

text bildar en helhet. Om en del tas bort förändrar sig verkets karaktär och funktion.  

Undersökningen visar på hur platsen kan beskrivas som en del av verket, som ett mode. 

När platsen ses som en del av verket kan en analys av relationen mellan verket och platsen bli 

fruktsam, och i förlängningen bidra till hur känslor kan skrivas i analysen. Analysen av platsen 

för verket An Imagined City (2012) av Jonas Dahlberg visar på hur verket står i dialog till 

omgivning. Nybrogatan 57, där byggnaden som är grunden för verket är placerad, är en del i ett 

stadsrum. Längs med gatan rör sig människor som ser verket, vare sig de sökt upp platsen och 

verket eller endast går förbi av en händelse. Den vanliga stadsmiljön är med verket An Imagined 

City (2012) förändrad. Byggnaden är täckt med ett svart tyg, och kan beskrivas med begreppet 
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söndrande eller störande, splittrande i relation till platsen. Deutschs begrepp söndrande lyfter 

fram konst i det offentliga rummet och visar på en relation till sin omgivning och platsen den 

placeras på.166  

När en betraktare kommer till platsen och ser verket An Imagined City (2012) kan hen 

interagera med verket genom att ställa sig i den ljusstråle som faller ned från ett fiktivt fönster. 

När personen stod i ljusstrålen hördes röster som läste upp minnen om rum i filmiska miljöer. 

Om en betraktare valde att stå i ljuskäglan och höra dessa röster visar analysen att det inte går att 

fastställa hur personen känslomässigt reagerar. Wik skriver hur begreppet världskapande, vilket 

visar på en relation mellan verket och platsen, kan genera att besökare skapar en egen värld i 

sig.167  

Begreppet affektiv relation kan beskriva hur verket An Imagined Citys inneboende 

egenskaper i relation till den plats verket visas på förutsätter att betraktaren påverkas 

känslomässigt. Affektiv relation, ett av mig myntat begrepp, har en stark relation till Ahmeds 

begrepp Happy Objects och syftar på kopplingen mellan ett föremål och en känsla.168  Genom att 

skriva fram att någonting händer i skärningspunkten mellan plats och verk lyfter jag i analysen 

det faktum att vi påverkas av att vara i en situation där ett verk är placerat i en miljö eller på en 

plats som i sig adderar eller tillför värden som är viktiga att lyfta fram. Jag har inte haft som 

avsikt att i undersökningen lyfta fram betraktares subjektiva intryck eller känslor men har visat 

på hur det med begreppet affektiv relation i en multimodal analys går att skriva fram företeelsen 

av känslors koppling till verk och plats. Jag har därmed i min analys av An Imagined City använt 

mig av begrepp som ger möjlighet att skriva fram känslor i verket. Metoden möjliggör 

skrivandet, och begreppen lyfter fram känslor.  

The Influence Machine av Tony Oursler visades som en tillfällig uppsättning eller en 

performance på Stockholms universitet, Frescativägen 26 den 20 oktober 2016 klockan 18–21 i 

samverkan mellan Stockholms universitet och Magasin III. Verket var en installation av ljud, 

rörlig bild och text. Film och text projicerades på olika material och delar av omgivningen som 

träd, hus och sten. Som material användes även rök som blåstes ut kontinuerligt på vilken film 

projicerades. Undersökningen visar på hur platsen, Stockholms universitet, kan beskrivas utifrån 

dess karaktär, det vill säga hur platsen kan beskrivas. Ord som utbildande, lärorikt, vetenskaplig, 

kunskapsbärande, nytänkande, innovativt och traditionell är ord som kan beskriva platsens 
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karaktär och har visat sig relevant för analysen av skärningspunkten mellan plats och verk. 

Karaktären av platsen har Norberg-Schulz beskrivit som platsens väsen eller atmosfär. Det är en 

fråga om en miljökaraktär som samanställs av platsens form, textur och substans.169 Verket har 

en tydlig relation till vetenskap, teknik, kunskap, historia och dialog. Det går i linje med platsens 

ledord utbildande, lärorikt, vetenskaplig, kunskapsbärande vilket ger platsen och verket vad 

Deutsche skulle beskriva som en assimilativ relation till varandra snarare än en söndrande.170 En 

sammantagen analys av de olika modes som fanns vid uppsättningen av verket visar på en stark 

koppling mellan installation, plats, ljud och rörlig bild. Verket som helhet, inklusive platsen för 

framförandet är av vikt. Om modet plats skulle brytas ut skapas andra relationer och kopplingar 

till verket. The Influence Machine har visserligen visats på olika platser men i den här 

undersökningen har jag valt att se på relationen till platsen Stockholms universitet.  

Analysen visar på hur besökare rör sig på platsen och rent fysiskt genom verket. Det går 

inte att utesluta att betraktare på något vis berörs känslomässigt av uppförandet. Då platsen står i 

relation till verket kan undersökningen visa på en ökad påverkan på besökare jämfört med om 

platsen varit ett vitt gallerirum. Om så var fallet skulle modet plats inte vara med i en analys och 

kan då inte heller skrivas fram i form av karaktär. Ahmed beskriver hur vi uppnår affekt i 

relation till ett objekt.171 Min analys visar på hur vi inte kan utesluta att besökare uppvisar någon 

form av känsla vid mötet med verket. Begreppet affektiv relation syftar till att se på relationen 

mellan ett verk och den plats verket visas på.  Analysen visar på att ett verk som visas på en plats 

som har en relation till verket i högre grad genererar känslor för betraktaren än om verket lyfts 

bort från platsen. 

Jag har i undersökningen med hjälp av begrepp som karaktär, plats och affektiv relation 

praktiskt visat på hur det går att skriva om känslor i en analys av verket The Influence Machine i 

sin framställning vid Stockholms universitet. Skrivande i sig har en logisk följd, eller filosofisk 

om man så vill. Genom att beskriva besökaren på ett generellt plan kan jag skriva fram aspekter 

som det faktum att människor känner och handlar därefter. Det är en förutsättning då en 

betraktare befinner sig i eller utanför verket. Med hjälp av det ramverk som min multimodala 

analysmodell gav har undersökningen haft möjlighet att skriva fram känslor på ett strukturerat 

och organiserat sätt. 
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Verket Delay av Santiago Mostyn kan i den här analysen beskrivas som en musikvideo 

visad 2014 på Youtube. Verket är i form av en film för musikgruppen SW. Filmen visar en man 

som rör sig i Stockholms nattliv längs med gator och torg samtidigt som han interagerar med 

människor i sin omgivning. Youtube kan beskrivas utifrån karaktärsord som öppenhet, 

tillgängligt, demokratiskt, internetbaserat, kostnadsfritt, publiceringsplats, visningsplats och 

forum. Dessa karaktärsord kan kopplas Norberg-Schulzs beskrivning av platsens karaktär, det 

vill säga hur en plats beskrivs och på så sätt ger värderar platsen.172 Verket har en tydlig politisk 

karaktär som syns i framförandet och verkstexten. Den kan beskrivas med karaktärsorden 

demokratiska värden, lika värde, jämlikhet och yttrandefrihet. Därav har verket en koppling till 

platsen vilket kan beskrivas med Deutschs begrepp assimilativ relation då ledorden som formar 

dess karaktär går igen i verkets utformning och harmoniserar med varandra avseende placering 

och omgivning.173 Analysen av verkets placering på Youtube 2014 visar på hur modet plats och 

installation är helt sammankopplade med varandra. Då Youtube är en väl etablerad plattform för 

att visa musikvideor och verkets utformning kan beskrivas som en musikvideo.  

När verket Delay visades på platsen Youtube kunde en affektiv relation uppstå. Vi som 

betraktare är vana att se på Youtube och påverkas på något sätt givet att vi faktiskt väljer att 

fortsätta se på filmen, musikvideon eller verket. Vi är människor som tar beslut i alla situationer, 

och vi tar beslut efter att ha värderat situationen. I fallet av analyserade Delay, vilket är ett 

konstverk men fungerar som en musikvideo, finns en relation mellan verket och platsen. Verket 

smyger sig in i vår vardag på en plats som vi är vana att relatera till. När det händer uppstår en 

affektiv relation. En situation där vi som människor på något sätt reagerar känslomässigt i 

förhållande till situationen. Verket Delay har visats i ett gallerirum, men givet resultatet av min 

analys skulle det då inte förekomma en affektiv relation mellan plats och verk. Eftersom 

gallerirummet i de flesta fall har rensats på så mycket intryck som möjligt. De flesta rum är vita 

för att ta bort allt runtomkring som kan kopplas till verket och störa. Här visar min undersökning 

att verk som Delay istället vinner på att ha en relation till platsen och nya värden höjs upp.  

Mina analyser av offentliga platsspecifika tillfälligt visade verk i Sverige i form av: The 

Influence Machine av Tony Oursler, Delay av Santiago Mostyn och An Imagined City av Jonas 

Dahlberg visar på att alla tre i hög grad kan beskrivas utifrån begreppet affektiv relation. 

Begreppet kan lyfta fram relationen mellan verk och plats och ge verktyg för att skriva fram en 

känslomässig aspekt vid analys av konst. Jag har med undersökningen visat på hur det går att 

 
172 Norberg-Schulz, 'Fenomentet plats'. 98–106. 
173 Deutsche, Evictions: art and spatial politics. 261-262. 



 

 76 

skriva fram känslor med hjälp av begrepp som kan beskriva känslor, vilket kan bidra till en 

bredare förståelse för verk och dess placering. Vad som möjliggjort resultatet att skriva fram 

känslor har varit att använda en multimodal analysmodell. I analysmodellen har platsen 

analyserats som ett mode, jämte andra mode som installation, ljud, rörlig bild, text och ord. På så 

sätt kan de olika moden ställas mot varandra och platsen blir en naturlig del av verket. Det mode 

som tilldelas platsen har i min modell beskrivits utifrån begrepp som visar på känslor eller 

relationer som kan kopplas till platsen. Genom att få syn på platsens karaktär, hur den verkar och 

vilka inneboende ord som kan beskriva platsen, samt se på om platsen har en assimilativ eller 

söndrande relation till verket, kan jag även dra slutsatsen att människor som ser verket faktiskt 

påverkas på något sätt. Vi tar beslut utifrån tankar, som baseras på känslor. Om vi möter ett verk 

i en offentlig situation måste vi först och främst besluta oss för att stanna eller gå vidare. Det 

beslutet gör vi baserat på en känsla som påverkar oss. Undersökningen visar på att samtliga 

analyserade verk har en egenart av relation mellan plats och verk. Denna egenart, vilken jag valt 

att kalla en affektiv relation, menar jag är högre i offentligt visade platsspecifika verk, av den 

naturliga anledningen att de har ett extra mode i form av platsen de visas på. Vilket i sig gör 

verken lämpade att analysera med affektiva teorier som lyfter fram känslor.  

Om verken beskrivs och analyseras med analysmodeller som kan ta hänsyn till känslor kan 

den konstvetenskapliga disciplinen vidga sin bildtolkning, så att det, förutom formala, 

kontextuella och politiska aspekter, går att skriva om mjuka värden som relaterar till känslor. Att 

närma sig en analys av ett verk och skriva fram känslor är snårigt och svårt. Min undersökning 

ämnar lyfta fram möjligheten att skriva om känslor, men inte hur vi påverkas subjektivt. Det 

finns en form av vedertagen uppfattning om att konst kan beröra. Jag vill visa, och tycker mig ha 

gjort så, på hur vi kan lyfta fram att känslor, att bli berörd och att vi agerar som betraktare, kan 

skrivas fram och inte uteslutas vid en analys. Metoden att använda en multimodal analysmodell, 

i vilken begrepp placeras som kan lyfta fram känslor, möjliggör även att i en analys skriva om 

känslor. 

Undersökningen har utökat analysmetoder för att se på hur känslor kan skrivas fram mellan 

verk och dess relation till en plats. Min metod kan främja framtida forskning inom fältet genom 

att lyfta fram alternativa analysverktyg. Dessa kan användas vid analyser av konst generellt eller 

av specifika verk som har en relation till sin plats. Ett förslag för framtida forskning kan vara att 

använda en multimodal analysmodell, i vilken begreppen som synliggör känslor appliceras på 

analyser av ett och samma verk som visas i olika typer av rum eller platser.  
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Sammanfattning 

Den här undersökningen utgörs av tre separata analyser av verken The Influence Machine av 

Tony Oursler, Delay av Santiago Mostyn och An Imagined City av Jonas Dahlberg. Verken är 

valda utifrån sin egenart av att vara offentliga platsspecifika tillfälligt visade verk i Sverige. I 

undersökningen har jag analyserat de olika delarna av verken men även skrivit om 

skärningspunkten mellan verken och den plats verken visas på, för att se hur känslor kan skrivas 

fram i en analys. För att tydliggöra de olika beståndsdelar som veken utgörs av har jag använt 

mig av en multimodal analys som innefattar olika media som ljud, ljus, installation, bild, text och 

plats. Valet av en multimodal analys gjorde att jag kunde analysera platsen som en av de modes 

vilka verket består av. För att omfatta alla verkets olika delar och aspekter skapade jag en 

analysmodell som gick att anpassa efter varje valt objekt. Jag utgick från tidigare skapade 

modeller för analys av bild och text för att skapa en egen modell, en metodreflektivitet för att 

anpassa undersökningens syfte. I modellen kunde jag infoga de begrepp som hämtats från 

tidigare relevant forskning inom området. Valet av en multimodal analysmodell gjorde att jag 

kunde belysa och använda begrepp som lyfter fram känslor på ett sätt som annars är omöjligt vid 

en traditionell bildanalys. De frågor jag ställde för att uppfylla syftet var: Hur kan verken 

beskrivas? Hur kan platserna beskrivas? Vilken relation finns mellan platserna och verken? Hur 

kan känslor som framträder i skärningspunkten mellan verken och de platser de visas på skrivas 

fram i en analys? Först beskrev analyserna konstnärens och verkets bakgrund vilket följdes av en 

analys av verkets olika delar som installation, text, ljus, film och ljud. Efter en sammanfattning 

av verkets olika delar kan undersökningen visa på likheter och skillnader mellan delarna. 

Analysen visade på hur The Influence Machine av Tony Oursler, Delay av Santiago Mostyn och 

An Imagined City av Jonas Dahlberg alla hade gemensamt hur de olika beståndsdelarna, eller 

modesen var starkt sammanlänkade med varandra. Gemensamt visade undersökningen vikten av 

att beskriva de olika modesen för att i ett senare skede synliggöra skillnader och relationer 

däremellan. När dessa relationer kunde lyftas fram visade undersökningen på hur det mellan 

verket och platsen kan finnas ett utrymme för att skriva fram känslomässiga aspekter i högre 

grad. Just på grund av att platsen i sig tas med som en del av verkets beståndsdelar.  

Analysen av verket The Influence Machine av Tony Oursler visade på hur platsen och 

verket är kopplade till varandra och att begreppet affektiv relation kunde klargöra hur relationen 

mellan verk och plats samspelar. Analysen visade på hur det är osannolikt att betraktare inte 

reagerar på något vis då de befinner sig på en plats, bokstavligen talat i ett verk. Därmed måste 

betraktaren reagera på något sätt och ta ställning till hur hen skall röra sig i verket. Beslut tas 

baserat på känslor, vilket är ett sätt att skriva fram känslor i en analys. Analysen av Delay av 
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Santiago Mostyn visar på hur platsen Youtube är en framstående del, eller mode av verket. Då 

filmen även agerar som musikvideo för gruppen SW. Genom att klargöra för de olika delarna av 

verket kunde slutsatsen dras att betraktare på något vis interagerar med Youtube och därmed 

känner något, för att sedan ta beslut om att fortsätta se på verket eller byta video. Återigen kan 

begreppet affektiv relation visa på hur känslor kan skrivas fram i en analys, utan att för den delen 

göra anspråk på att se på subjektiva intryck och känslor hos betraktaren. Delen av 

undersökningen som analyserar An Imagined City av Jonas Dahlberg visar på att betraktare rör 

sig på platsen, tar beslut och blir påverkade på grund av verkets utformning beroende på deras 

känslor, som i sig leder till handling.  

Undersökningen har lyft fram en modell för att skapa möjlighet att skriva fram känslor vid 

analyser av verk och i synnerhet av skärningspunkten mellan verk och plats. Modellen kan 

användas för vidare forskning och analys av verk vilket bidrar till en bredare syn hur personer 

verksamma inom disciplinen konstvetenskap kan anpassa analysmodeller föra att öppna upp och 

få syn på nya aspekter av verk. När vi inte utvecklar verktyg och modeller för analyser av konst 

har vi inte heller möjlighet till utveckling. Jag hoppas med undersökning inspirera och ge 

möjlighet till fortsatt forskning kring känslor i relation till konst.  

Ett citat av Susan Best får avsluta den här undersökningen då det på ett enkelt men 

samtidigt komplext vis beskriver relationen mellan verk och känslor: 

 
The affective dimensions is feuture of both subject and object. Put very simply, this can be phrased 

as ´when a work of art is moving, I am moved´.174 

  

 
174 Best, Visualizing feeling: affect and the feminine avant-garde. 8. 
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