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1. Inledning 
 

Jag ska i denna uppsats redogöra för och diskutera kritik emot George Dickies institutionella 

konstteori, såsom den framställs i the Art Circle (1984) och framåt, senast i Art and Value 

(2001). Det vill säga vad som brukar kallas för Dickies senare institutionella konstteori. Jag 

kommer att begränsa mig till denna senare variant av teorin då det är den enda teori som 

Dickie fortfarande vill försvara och då den av de allra flesta anses vara den bästa och mest 

utvecklade versionen av den institutionella teorin.  

Att jag väljer att diskutera en teori som kan tyckas gammal (om än kanske inte i 

jämförelse med många andra teorier som fortfarande diskuteras), föråldrad och hårt kritiserad 

beror för det första på att Dickie (2001) fortfarande håller fast vid den och försöker försvara 

den. För det andra på att många senare teorier om vad konst är på ett eller annat sätt är 

inspirerade av eller påverkade av Dickies teori, och det tycks därför som om den fortfarande 

borde ha vissa styrkor (om än också svagheter). För det tredje på att jag själv finner Dickies 

kulturella/antropologiska utgångspunkt tilltalande och tror att den institutionella teorin har en 

del poänger.  

Jag ska inleda med en kort historisk översikt över Dickies teori och för att tydliggöra den 

filosofiska kontext teorin är formulerad i kort redogöra för Weitz och Dantos influenser. 

Därefter ska jag redogöra för Dickies teori såsom den framställs i the Art Circle (1984) och 

Art and Value (2001).  

Redogörelsen för och diskussionen av kritik emot Dickies teori är indelad i tre 

problemsektioner: Artefaktualitet, Godtycklighet och Konsttermens klassificerande mening. I 

den första sektionen ska jag redogöra för kritik emot det artefaktualitetskriterium för att 

någonting ska vara konst som finns i Dickies teori, och Dickies förståelse av artefaktualitet. 

De kritiker jag ska ta upp är Ryckman (1989), Davies (1991), Binkley (1977) och Scholz 

(1994). Jag ska sedan diskutera denna kritik, och förklara varför viss del av den tycks vara 

förödande för Dickies artefaktualitetskriterium.  

I den andra sektionen ska jag redogöra för kritik framställd av Carroll (1994) och Stecker 

(1997) av den godtycklighet rörande vad som är konstvärldssystem som finns i Dickies teori. 

Jag ska sedan diskutera denna kritik och argumentera för att den inte är framgångsrik. I 

samband med det ska jag redogöra för en lösning av problemet framförd av Lord (1987) och 

kritiserad av Lord själv och Davies (1991), och argumentera för en närliggande lösning som 

undviker kritiken.  



 4

I den tredje sektionen ska jag redogöra för hur Dickie anser att det är möjligt att tala om 

konst i en rent klassificerande värderingsfri mening, och ta upp kritik emot Dickies förstående 

av konst i klassificerande mening som har framförts av Gaut (2000) och en kritik som 

Tillinghast (2003) redogör för. I diskussionen ska jag sedan diskutera denna kritik och föra 

fram en del egen kritik. Jag ska argumentera för att denna kritik visar att Dickies argument för 

att det finns en sådan rent klassificerande mening hos konsttermen inte är övertygande. 

Inget av dessa problemområden är unikt för Dickies teori. Det finns andra som hävdar att 

konstverk med nödvändighet är artefakter, vilka bör få problem av precis samma anledningar 

som Dickie tycks få problem med artefaktualitetskriteriet. Dickie är inte heller ensam om att 

förstå termen ”konst” i klassificerande värderingsfri mening i sin teori, exempelvis historiska 

teorier om vad som är konst gör också det. Inte heller är Dickies teori den enda teori om vad 

konst är som i viktiga avseenden kan sägas innehålla en viss godtycklighet.  

Alla översättningar från engelska till svenska är mina, och därmed långt ifrån perfekta. Jag 

har försökt att nämna den engelska termen inom parentes (eller liknande) där det tycks viktigt, 

men har antagligen ofta missat det. 
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2. Bakgrund 
 

Dickies institutionella konstteori försöker ge en definition av ”konst”. De främsta 

inspirationskällorna till teorin kan sägas vara Weitz och Danto. Jag ska i 2.1. försöka ge korta 

redogörelser för deras teorier i hopp om att det ska belysa det filosofiska sammanhang i vilket 

Dickies teori befinner sig. I 2.2. ska jag kort redogöra för Dickies tidigare institutionella 

teori(er).  

 

2.1. Weitz och Danto 

 

Historiskt har det lagts fram en lång rad olika teorier om vad konstens distinkta natur består i. 

Platon hävdade att den var att representera, Tolstoy att uttrycka känslor och Clive Bell 

signifikant form, för att ta några exempel. Alla dessa teorier tycks problematiska om de ska 

förstås som konstdefinitioner som i någon mån ska fånga vad vi vardagligen tänker på och 

talar om som konst. För det första tycks det finnas mycket som representerar eller uttrycker 

känslor som för den skull inte tycks vara konstverk, och det är svårt att tänka sig någon 

signifikant form som finns i någon större mängd konstverk som alls inte förekommer i 

naturen.1 Det tycks dessutom finnas många konstverk som inte representerar någonting 

(nonrepresentativt måleri), som inte tycks uttrycka någon känsla (vissa minimalistiska verk) 

och som inte har signifikant form (Paddington station), men vilka det inte är uppenbart att bör 

uteslutas från kategorin konstverk.  

Weitz argumenterar i ”The Role of Theory in Aesthetics” (1956) för att anledningen till 

att ingen har lyckats definiera ”konstverk” helt enkelt beror på att det inte går att ge någon 

sådan definition. Enligt Weitz har inte konsten någon essens, det går inte att ge någon 

egenskap eller uppsättning egenskaper som är både nödvändiga och tillräckliga för att 

någonting ska vara ett konstverk. Att så är fallet är enligt Weitz tydligt om man betraktar de 

konstverk som faktiskt finns i världen, det tycks inte som att alla dessa föremål delar någon 

egenskap, vilken endast delas av konstverk.2

Enligt Weitz är de försök till definitioner av konst som tidigare givits föreslående 

(”legislative”) snarare än deskriptiva. Istället för att försöka avgöra vilka egenskaper som 

                                                 
1 Davies 1991, s. 4. 
2 Ibid., s. 5. 
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verkligen delas av alla konstverk väljer de ut en viss uppsättning egenskaper som de anser att 

bra konst bör ha.3  

Men hur vet vi vilka föremål i världen som faktiskt är konstverk? Det tycks som att Weitz 

föreslår att vi ska betrakta vilka föremål som vi använder ordet ”konst” om. Weitz hävdar 

exempelvis att artefaktualitet inte kan vara en nödvändig egenskap hos konstverk då vi kan 

säga saker som ”den där biten drivved är en fantastisk skulptur” (och därmed säga någonting 

meningsfullt).4

Vi kan enligt Weitz inte definiera konst, men hur grupperar vi då samman det som utgör 

konstverk? Weitz använder sig av Wittgensteins idé om familjelikhet. Enligt Weitz delar inte 

alla konstverk någon egenskap, men det finns ett nätverk av egenskaper vilka delas mellan 

konstverk sådant att detta nätverk väver samman alla konstverk med varandra. Wittgenstein 

liknar detta vid ett rep där inga fibrer löper längs med repets helhet, men vilket ändå hålls 

samman. Ett konstverk hör alltså till kategorin konstverk tillsammans med andra konstverk på 

grund av att det uppvisar familjelikhet med dessa konstverk.5

Danto publicerade 1964 artikeln ”the Artworld” i vilken han lägger fram ”visually-

indistinguishable-pairs-argumentet”. Danto ger några exempel på föremål som visuellt sett är 

likadana men där ett av föremålen, till skillnad från det andra, är ett konstverk. Det första 

exemplet är Rembrandts Polska ryttare och en hypotetisk duk som av misstag har blivit täckt 

med färg på ett sådant sätt att den exakt liknar Rembrandtmålningen. Det andra exemplet är 

Warhols Brillo Box och en brillobox som ser ut precis som den. Det tredje exemplet är 

Duchamps Fontän och en urinoar som ser ut precis som den. Danto ställer sig frågan vad som 

gör de förstnämnda av dessa föremål till konst men inte de visuellt sett exakt likadana.6 

(Danto talar enbart om visuell konst, men det är tydligt att argumentet lika gärna skulle kunna 

gälla andra former av konst.) 

Enligt Danto är vad som krävs för att skilja objekten åt: ”[…] something the eye cannot 

descry – an atmosphere of artistic theory, a knowledge of the history of art: an artworld.”7 

Vad som gör ett konstverk till ett konstverk är enligt Danto (i denna artikel vill säga) att det är 

inbäddat i en kontext av konstnärlig teori. (I senare artiklar tänker sig Danto att vad som 

skiljer ut konstverken (i exemplen) från de visuellt likadana föremålen är att konstverken 

                                                 
3 Davies 1991, s. 6. 
4 Dickie 1997b, s. 71. 
5 Davies 1991, s. 7. 
6 Dickie 1997b, s. 80. 
7 Danto 1964, s. 580. 
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handlar om någonting och att de är föremål för tolkning. Kontexten tänks där vara en 

lingvistisk kontext, snarare än någon konstspecifik kontext.)8

 

2.2. Dickies tidigare institutionella teori 

 

Dickie anser till skillnad från Weitz att det faktiskt går att ge en definition (som anger 

nödvändiga och tillräckliga villkor) av ”konstverk”. Som Dantos exempel visar kan dock inte 

en sådan definition baseras på några första ordningens egenskaper som alla konstverk delar, 

och vilka enbart delas av konstverk. Dickie fokuserar därför, liksom Danto, på den kontext i 

vilka konstverken är inbäddade. Dickie tänker sig till skillnad från Danto inte att konstverken 

är inbäddade i en specifikt lingvistisk kontext, utan försöker istället ge en antropologisk 

beskrivning av hur vi hanterar konstverk. Detta genom att redogöra för hur konstverk är 

placerade i ett socialt nätverk av relationer, ett ramverk, vilket gör dem till vad de är 

(konstverk).9

 
The general claim of the institutional theory is that if we stop looking for exhibited (easily 

noticed) characteristics of artworks such as […] the traditional theorists focused on, and instead 

look for characteristics that artworks have as a result of their relation to their cultural context, 

then we can find defining properties. [---] no artwork, no matter how unusual, can escape its 

relations to its cultural context. The problem is to find the defining relational properties of 

artworks to their culture and to characterize them correctly.10

 

Dickie formulerade den första versionen av den institutionella teorin 1969, och 

omformulerade den 1971 och 1974. 1984 gjorde han som ett svar på diverse invändningar en 

större omarbetning av den institutionella teorin, denna version brukar benämnas ”Dickies 

senare institutionella teori” och är den teori jag kommer att diskutera. Jag ska som en 

introduktion dock först kort skissa den tidigare teorin.  

Dickie definierade i teorin från 1969 ett konstverk som: 

 
A work of art in the descriptive sense is (1) an artifact (2) upon which society or some subgroup 

of a society has conferred the status of candidate for appreciation.11

 

                                                 
8 Dickie 1997b, s. 80. 
9 Dickie 2001, s. 57. 
10 Ibid. 
11 Dickie 1969, s. 252. 
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I versionen av teorin från 1974 (jag utelämnar den snarlika från 1971) omformulerar 

Dickie definitionen som:  

 
A work of art in the classificatory sense is (1) an artifact (2) a set of the aspects which has had 

conferred upon it the status of candidate for appreciation by some person or persons acting on 

behalf of a certain social institution (the artworld).12

 

“Some person or persons” ska förstås som konstnären eller konstnärerna som tillverkar 

artefakten (eller tilldelar den artifaktualitetsstatus) och inte som en annan representant eller 

grupp representanter för konstvärlden. Att Dickie talar om ”a set of aspects” som har fått 

statusen ”candidate for appreciation” beror på att artefakten i sin helhet inte alltid är (eller 

tänks vara) föremål för bedömning, detta gäller exempelvis baksidan av en målnings duk. I 

denna tidiga definition tycks språkbruket föreslå en formellt organiserad konstvärld, vilken 

personer (konstnärer) kan ”act on behalf of” för att ”confer status”.13 Någon sådan 

(övergripande) formell struktur tycks dock inte existera i vårat samhälle, och det tycks inte 

heller vara någon sådan formell konstvärld Dickie har i åtanke. I den senare teorin överger 

han därför tanken att konstnären tilldelar (konstverket) status å konstvärldens vägnar.  

Dickie tänker sig i den tidigare teorin också att artefaktualitet är någonting som kan 

tilldelas ett objekt, på ungefär samma sätt som statusen ”candidate for appreciation” kan 

tilldelas en artefakt. Detta för att lösa problemet med konstnärer som inte uppenbart tycks 

tillverka någonting utan helt enkelt ställer ut naturliga objekt i deras ursprungliga form.14 Det 

tycks dock över huvud taget inte som att artefaktualitet är någonting som helt enkelt kan 

tilldelas ett föremål. Dickie använder därför en annan strategi för att lösa problemet i den 

senare teorin.  

Vad Dickie menar med ”work of art in the classificatory sense” är att konsttermen har en 

rent klassificerande eller deskriptiv, ickevärderande, mening i vilken den används i den 

institutionella teorin. Att klassificera någonting som konst förutsätter enligt Dickie alltså inte 

något värderande av det som klassificeras.15 Huruvida konsttermen har en sådan rent 

klassificerande mening är en fråga som det långt ifrån råder någon konsensus om bland 

filosofer. 

 

                                                 
12 Dickie 1974, s. 34. 
13 Dickie 1997, s. 9. 
14 Ibid. 
15 Ibid., s. 13. 
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3. Dickies institutionella teori 

 
Jag ska i denna sektion av uppsatsen redogöra för Dickies teori. I delsektion 3.1. ska jag 

redogöra för Dickies teori såsom den framställs i The Art Circle (1984) och Art and Value 

(2001). I delsektion 3.2. ska jag kort summera Scholz redogörelse för (eller sammanfattning 

av) hur teorin är strukturerad.  

 

3.1. Dickies redogörelse för teorin 

 

Dickies senare institutionella teori har sin grund i en serie om fem definitioner.  

 

I) En konstnär är en person som med förståelse deltar vid skapandet av ett konstverk. 

(An artist is a person who participates with understanding in the making of a work 

of art.)16 

 

“Förståelse” är enligt Dickie viktigt i definitionen för att skilja konstnären/konstnärerna från 

andra som deltar vid tillverkandet av konstverket, såsom exempelvis scensnickare vid 

teatern.17 Det konstnären ska förstå är för det första den generella idén om konst, hon ska helt 

enkelt vara medveten om vilken aktivitet hon är involverad i. Hon ska veta vad för roll i 

samhället det att vara en konstnär utgör. (Vilket bör innebära att ha den vardagliga förståelse 

av konst som Dickies definitioner försöker klargöra.) För det andra ska hon ha en förståelse 

av det partikulära konstmedium hon använder, vilket exempelvis kan vara skulptur, teater etc. 

Detta innebär dock inte att det krävs någon högre nivå av kunskap, då amatörer också kan 

tillverka konst. Scensnickare kan självfallet också ha denna kunskap (de har den nästan med 

säkerhet) men de behöver den inte i sin roll som scensnickare på samma sätt som 

konstnäreren behöver den i sin roll som konstnär vid skapandet av ett konstverk. De skulle 

lika gärna kunna göra vad de gör utan att ha någon kunskap om konst alls.18 Att skapa konst 

är med andra ord en intentionell aktivitet. Även om skapandet av konstverk kan innehålla 

slumpmässiga element är inte konstskapandet som sådant en slumpmässig aktivitet.19  

                                                 
16 Dickie 1997, s. 80. 
17 Ibid. 
18 Dickie 2001, s. 58. 
19 Dickie 1997, s. 80. 
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I vissa fall tycks dock inte skaparen av ett konstverk vara medveten om detta 

överhuvudtaget. Exempelvis tycks inte Robert Desnos ha varit medveten om att han skapade 

konst då han reciterade dikter under hypnotisk trans. Det tycks för den skull inte som om vi 

bör se hans dikter som någon form av ”found art” (då skulle konstverket kanske snarare vara 

skapat av den surrealist som nedtecknade Desnos trans-dikter än av Desnos själv). Det är dock 

självfallet så att Desnos hade den relevanta förståelsen innan och efter han skapade 

konstverket, och det går att tänka sig att han reciterade dikterna med de relevanta tankarna 

som en omedveten bakgrund. (Till skillnad från om någon utan den relevanta förståelsen 

började tala i ett språk som liknade poesi.) På samma sätt som vi tänker oss att en målare som 

målar en tavla i sömnen gör det med sin kunskap om konstformen etc. i bakgrunden, snarare 

än av ren slump.  

 

II) Ett konstverk är en artefakt av en sort som tillverkas för att presenteras inför en 

konstvärldspublik. (A work of art is an artifact of a kind created to be presented to 

an artworld public.)20 

 

Enligt Dickie uppnår alltså ett föremål statusen konst genom att vara en artefakt som 

tillverkats med intentionen att vara en viss sorts artefakt, närmare bestämt en artefakt av en 

sort som tillverkas för att presenteras inför en konstvärldspublik. Till skillnad från i Dickies 

tidigare institutionella teori är det alltså tillverkandet av en viss sorts artefakt (en artefakt av 

en sort som tillverkas för att presenteras inför en konstvärldspublik) i sig som gör artefakten 

till ett konstverk, snarare än något tilldelande av status.21 I vissa fall kan dock detta 

tillverkande (eller skapande) av ett konstverk helt enkelt bestå i att konstnären ställer ut 

någonting som ett konstverk inför en konstvärldspublik, och därmed placerar det inom en 

konstvärldskontext. Detta är enligt Dickie vad Duchamp gjorde då han skapade konstverket 

Fontän av en urinoar.22 I vanliga fall består dock skapandet i att helt enkelt arbeta inom något 

(traditionellt) konstmedium såsom exempelvis måleri eller skulptur med den rätta intentionen.  

Ibland tillverkar konstnärer verk som de redan från början inte har intentionen att 

presentera inför en publik, en konstnär kan exempelvis redan innan verket påbörjats vara 

medveten om att ett verk kommer att bli allt för personligt för att presenteras inför en publik. 

Detta förhindrar dock enligt Dickie inte att föremålet är av en sort som tillverkas för att 

                                                 
20 Dickie 1997, s. 80. 
21 Dickie 2001, s. 59. 
22 Dickie 1997, s. 11. 
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presenteras inför en konstvärldspublik. I sådana fall har enligt Dickie konstnären dubbla 

intentioner, för det första intentionen att tillverka en artefakt av en sort ämnad att presenteras 

inför en publik, och en intention att hålla tillbaka detta verk från att presenteras.23  

Dickie medger att det finns föremål som presenteras inför en konstvärldspublik som inte 

är konstverk, exempelvis utställningskataloger och liknande. Dessa är dock sekundära kontra 

konstverk, eller beroende av konstverk. De är artefakter av andra ordningen inom 

konstvärlden, och definitionen (II) bör ses som gällande enbart artefakter av första 

ordningen.24  

Precis som i de tidigare versionerna av den institutionella teorin använder Dickie termen 

”konstverk” i definitionerna i  en rent klassificerande värderingsfria mening, även om detta 

inte uttrycks explicit i definition II. Vilken alltså också skulle kunna skrivas som: Ett 

konstverk i klassificerande mening är en artefakt av en sort som tillverkas för att presenteras 

inför en konstvärldspublik.  

 

III) En publik är en mängd personer vars medlemmar i någon grad är förberedda för 

att förstå ett föremål som presenteras inför dem. (A public is a set of persons the 

members of which are prepared  in some degree to understand an object which is 

presented to them.)25 

 

Denna formulering gäller varje form av publik26 (public) och alltså inte enbart 

konstvärldspubliken. Enligt Dickie måste varje publik vara relaterad till ett vissts system, på 

det sätt som konstvärldspubliken är knuten till ett system av konstnärer, konstverk etc.27 En 

publik är helt enkelt en grupp människor som har viss kunskap vilken gör dem medvetna om 

hur de ska reagera inför en viss sorts ting. Det någon måste ha kunskap om för att tillhöra 

konstvärldspubliken är detsamma som det konstnären måste ha kunskap om för att agera inom 

sin roll, det vill säga en generell idé om konst och en minimal nivå av kunskap om ett visst 

konstmedium eller en viss konstform. Det finns alltså en viss konstvärldspublik för varje 

                                                 
23 Dickie 1997b, s. 89. 
24 Dickie 1997, s. 81. 
25 Ibid.  
26 Jag har valt att översätta ”public” till ”publik” snarare än den mer raka översättningen ”offentlighet” då jag 
anser att denna översättning stämmer bättre överens med vad Dickie har i åtanke i definitionen. 
27 Dickie 1997, s. 81. 
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konstmedium.28 För att någon ska ha denna minimala kunskap om exempelvis 

dramatikmediet måste hon exempelvis veta vad det innebär att någon spelar en roll i en pjäs.29   

(Det tycks som att den minimala nivå av kunskap om ett visst medium som krävs för att 

tillhöra en viss konstvärldspublik i vissa fall är mindre än den som krävs för att tillverka ett 

konstverk inom detta konstvärldssystem.En skulpturpublik behöver exempelvis inte 

nödvändigtvis ha någon som helst teknisk kunskap om hur en konstnär gör för att tillverka 

skulpturer – vilket dock konstnären själv behöver för att ens kunna tillverka en väldigt dålig 

skulptur. Möjligen finns det i vissa fall också kunskap som publiken men inte konstnären 

behöver ha.) 

 

IV) Konstvärlden är totaliteten av alla konstvärldssystem. (The artworld is the totality 

of artworld systems.)30  

 

Detta innebär för Dickie att konstvärlden är en samling konstvärldssystem, med vilket han 

avser exempelvis litteratursystemet, teatersystemet och balettsystemet. Varje 

konstvärldssystem är ett ramverk för tillverkande av artefakter för presentation inför en 

publik. Dessa system har enligt Dickie förts samman till en konstvärld på ett ganska 

godtyckligt sätt över lång tid. Konstvärlden är en kulturell konstruktion, och därmed också 

föränderlig, om den kulturella historien hade sett annorlunda ut skulle konstvärlden kunna 

innehålla system som idag inte tillhör konstvärlden (exempelvis hundutställningar). Det som 

binder samman de olika konstvärldssystemen är alltså ingen gemensam egenskap som delas 

mellan dem och endast mellan dem (någon sådan är enligt Dickie helt omöjlig att finna), utan 

helt enkelt kulturella konventioner.31

Det finns självfallet ofta (eller alltid?) skäl till att dessa kulturella konventioner har 

kommit att ta de former de har gjort, men dessa kan variera från fall till fall beroende på en 

mängd olika faktorer. De tycks exempelvis ha varierat kraftigt över tid, de skäl som idag finns 

för att ett visst system ska räknas som ett konstvärldssystem behöver inte alls ha särskilt 

mycket att göra med de skäl som på 1700-talet fanns för att ett visst system skulle räknas som 

ett konstvärldssystem.  

Enligt Graves (2002) tycks det vara en förenkling att se de konstvärldssystem som finns 

inom konstvärlden som bestående av olika medium, det vill säga ”musik”, ”teater” etc. (Det är 
                                                 
28 Dickie 2001, s. 60. 
29 Dickie 1997b, s. 89. 
30 Dickie 1997, s. 81. 
31 Dickie 2001, s. 60. 
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värt att notera att det självfallet står en konstnär fritt att kombinera dessa olika medium med 

varandra.) Det finns enligt Graves inga målningar i konstvärlden, det finns expressionistiska 

målningar, romantiska målningar, klassicistiska målningar och så vidare. Enligt Graves bör 

dessa –ismer eller skolbildningar ses som ett kompletterande sätt att dela in konstvärlden i 

system på. De utgör en form av konstvärldsinterna konstteorier. Dessa skolbildningar tycks i 

princip gå att kombinera med vilka medium som helst (men tycks inte gå att kombinera med 

varandra särskilt väl mer än i vissa fall). Dessa skolbildningar tycks i likhet med medium 

såsom teater kräva en publik som i någon grad är förberedd att förstå dem.32

Som jag förstår det tänker sig inte Dickie att det finns en europeisk/nordamerikansk 

konstvärld, och exempelvis en indisk konstvärld och en kinesisk konstvärld. Utan att olika 

länders/kulturområdens konstinstitutioner, i den grad dessa länder/kulturområden har 

relevanta internationella kontakter, ingår i en större övergripande konstvärld.  

Vissa länder/områden kan dock tänkas sakna vissa konstvärldssystem (såsom exempelvis 

found objects, happenings etc.) och därmed också en publik som är beredd att förstå dem, 

men detta bör inte vara ett problem för Dickies teori i sig då dessa konstvärldssystem ändå 

ingår i konstvärlden. 

 

V) Ett konstvärldssystem utgör ett ramverk för en konstnärs presenterande av ett 

konstverk inför en konstvärldspublik. (An artworld system is a framework for the 

presentation of a work of art by an artist to an artworld public.)33 

 

Denna sista definition knyter ihop de tidigare definitionerna till en cirkel genom att använda 

sig av alla de fyra termer som tidigare definierats: Konstnär, konstverk, publik och konstvärld. 

De fem definitionerna kommer alltså att utgöra vad Dickie kallar för ”en cirkulär mängd” (”a 

circular set”).34 Enligt Dickie innebär detta dock inte att definitionerna blir innehållslösa, 

alltså misslyckas med att ge oss någon som helst information. Definitionerna säger oss enligt 

Dickie någonting om konstens natur, och de relationer som finns mellan de olika element som 

utgör konstvärlden.35

Konstnär, konstverk, konstvärld och konstvärldssystem är enligt Dickie inte tekniska 

begrepp (”technical notions”), utan begrepp/föreställningar (”notions”) vi lär oss redan vid 

tidig ålder. Dessa är helt omöjliga att lära sig oberoende av varandra. Vi lär oss om 
                                                 
32 Graves 2002, s. 344. 
33 Dickie 1997, s. 82. 
34 Dickie 2001, s. 61. 
35 Dickie 1997, s. 82. 
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konstnärer, platser att presentera konst på, konstverk och så vidare som ett komplex av 

föreställningar vilka alla är beroende av varandra.36 Vi lär oss om allt detta på ungefär samma 

gång, då det är det enda sätt på vilket vi kan förstå ett av begreppen, är i ljuset av alla de 

andra. Då vi lär oss om ett konstföremål, exempelvis en tavla, kan vi inte låta bli att lära oss 

att det är ett objekt med en viss historia, som är skapat av en människa, och är tänkt att ha en 

viss framtid, som ett objekt som presenteras inför en publik.37

Vad Dickie menar med att konstnär, konstverk, publik, konstvärld och konstvärldssystem 

inte är tekniska begrepp (technical notions), utan begrepp/föreställningar (notions) vi lär oss 

redan vid tidig ålder, kan inte rimligen vara att vi faktiskt lär oss använda termer som 

”konstvärldssystem” då vi är barn. Terminologin i Dickies definitioner tycks mer teknisk än 

vardaglig. Vad vi lär oss är snarare att det finns vissa sociala sammanhang i vilken 

exempelvis målningar presenteras, vilka är skilda från men relaterade till de sammanhang i 

vilka exempelvis pjäser presenteras. Vi lär oss om de sociala strukturer i vilka konstnärer och 

konstverk spelar sina roller. 

Då vi lär oss om konstverk, eller helt enkelt betraktar konstverk (går på konstmuseum 

etc.) placerar vi konstverk och konstnärer i vissa kulturella roller, vilka är de roller som 

beskrivs av definitionerna.38 Det vi lär oss som barn är alltså vissa kulturella roller vilka alla 

(vuxna) i samhället har någon slags grundläggande föreställningar om. Definitionerna ger oss 

alltså information om någonting vi i viss mening redan vet, men inte så teoretiskt kan 

formulera.39

Vanligtvis lär vi oss om konst redan som små barn. Det vi lär oss kan helt enkelt vara hur 

det går till att rita en teckning (tillsammans med vissa enkla tekniker), hur det går till att visa 

upp den för en publik (på kylskåpsdörren, på väggen i förskolan), vilka denna publik kan 

bestå av (föräldrar, andra barn, lärare). Vi lär oss enligt Dickie dessa föreställningar om 

konstverk, konstnärer och publik i samband med varandra, vilket inte är en slump då de är 

direkt beroende av varandra.40

Konstnär, konstverk, konstvärld och konstvärldssystem är alltså enligt Dickie inflekterade 

begrepp (inflected notions), en mängd begrepp som måste läras tillsammans som en mängd då 

de förutsätter och stödjer varandra.  

 

                                                 
36 Dickie 2001, s. 61. 
37 Dickie 1997, s. 83. 
38 Ibid. 
39 Dickie 2001, s. 61. 
40 Dickie 1997, s. 83. 
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There is nothing mysterious about such sets of concepts. I suspect that many of our cultural 

phenomena involve inflected notions, notions that are interdefined and learned as a set. The 

political notions of executive, legislature, judiciary, and law are such a set.41  

 

Begreppet publik definieras dock individuellt och behöver alltså inte läras ut eller förstås i 

förhållande till de övriga grundläggande begreppen i definitionerna. För att vi ska förstå de 

övriga grundläggande begreppen i teorin (konstnär, konstverk, konstvärld och 

konstvärldssystem) krävs det dock att vi förstår begreppet publik.42

Konstverk är enligt Dickie inbäddade I ett essentiellt ramverk. Definitionerna tjänar till att ge 

en beskrivning av detta ramverk. Det definitionerna avslöjar är att: 

 
[…] artmaking involves an intricate, co-relative structure which cannot be described in the 

straightforward, linear way that such activities as saddle-making presumably can be described.43  
 

 3.2. Scholz beskrivning av teorins struktur  

 

Scholz (1994) beskriver Dickies teori konstvärlden som en struktur med tre hierarkiska 

nivåer. Den översta nivån är konstvärlden, vilken i sin tur är uppbyggd av de 

konstvärldssystem vilka utgör nivå två, nivå tre består av ett obestämt antal tripplar (”triples”) 

av typer av positioner vilka kan fyllas av olika sorters konstnärer, konstverk och 

konstvärldspubliker. Dessa har alltså formen <konstnärstyp, konstverkstyp, publiktyp>. 

Tillsammans utgör dessa vad Dickie kallar för konstens essentiella ramverk. Definition IV 

beskriver relationen mellan den översta nivån och mittennivån vilket helt enkelt är en en-

flera-medlemskapsrelation mellan konstvärlden och dess system. Definition V beskriver 

medlemskapsrelationen mellan tripplar av positioner på den tredje nivån och 

konstvärldssystemen på nivå två. Relationerna mellan de tre nivåerna är alltså enkla 

medlemsskapsrelationer mellan öppna klasser.44 (Det verkar dock som att någonting kan vara 

en del av konstvärlden men ändå inte så enkelt kunna placeras under ett visst 

konstvärldssystem, detta exempelvis i fall där flera medium används för skapandet av ett 

mångkonstverk.)  

Inom nivå tre finns en struktur av en mer substantiell art, vilken dock fortfarande endast är 

en struktur. Konstnären står i relationen ”deltar med förståelse i skapandet av” (ges i 
                                                 
41 Dickie 2001, s. 64. 
42 Dickie 1997, s. 81. 
43 Ibid., s. 82. 
44 Scholz 1994, s. 311. 
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definition I) till konstverket, konstverket står i en presentationsrelation (”vara av en sort som 

tillverkas för att presenteras inför”) till konstvärlden (ges i definition II) och publiken står i 

relationen ”att vara beredd att i någon grad förstå” (ges i definition III) med konstverket.45

Enligt Scholz innebär det att vara konstnär enligt Dickies teori helt enkelt att inneha den 

relevanta positionen inom en struktur som är isomorfisk med den Dickie beskriver i sina 

definitioner. Den institutionella teorin beskriver alltså bokstavligt talat konstvärlden som en 

samling av olika sorters öppna klasser som är relaterade till varandra som positioner eller 

roller i ett ramverk eller en struktur.46

 

                                                 
45 Scholz 1994, s. 311. 
46 Ibid. 
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4. Artefaktualitet 

 
I denna sektion av uppsatsen ämnar jag diskutera Dickies påstående att konstverk med 

nödvändighet är artefakter. Jag ska i 4.1. inleda med att redogöra för Dickies syn på 

artefaktualitet, därefter ser jag i 4.2. närmare på  Ryckmans, Davies, Binkley och Scholz kritik 

av Dickies syn på artefaktualitet. I  4.3. utvärderar och diskuterar jag sedan denna kritik. I 4.4. 

föreslår jag att artefaktualitetskriteriet skulle kunna bytas ut emot ett artificialitetskriterium, 

men att detta inte skulle tillföra teorin någonting. I 4.5. diskuterar jag en aspekt av Davies 

kritik inte bara har riktas emot artefaktualitetskriteriet utan emot Dickies teori i stort.  

 

4.1. Dickie om artefaktualitet 

 

En kritik som har framförts emot Dickies påstående att artifaktualitet är ett nödvändigt villkor 

för att ett föremål ska vara ett kontverk är att det i vissa fall tycks som att föremål vilka inte 

alls är artefakter, som vi vanligen förstår ordet, ändå betraktas som konstverk. Vi kan 

exempelvis tänka oss att en konstnär helt enkelt tar med sig en bit drivved från stranden och 

hänger upp den på väggen i ett konstgalleri som del av sin nya utställning. I ett sådant fall 

tycks det som att konstnären har skapat ett konstverk som inte är en artefakt, vilket inte är 

möjligt om artefaktualitet är ett nödvändigt villkor för att någonting ska vara ett konstverk.47

Enligt Dickie uppnår föremålet i ett sådant exempel artefaktualitet genom konstnärens 

handling att hänga upp det på väggen. Vissa handlingar kan enligt Dickie alltså producera 

artefakter utan att någon självklar tillverkandeprocess äger rum.48

För att klargöra denna tanke redogör Dickie för ett antal fall där en bit drivived spelar en 

central roll. I det första fallet flyttar någon en bit drivved från en plats på stranden till en 

annan, helt enkelt för att få drivveden ur vägen. Det är tydligt att någonting sådant inte gör 

drivveden till en artefakt. I det andra fallet vässar någon en kant av drivveden för att använda 

den som någon form av vapen. I ett sådant fall tycks det som att en artefakt har tillverkats, då 

föremålet tveklöst ändrats för att tjäna ett visst syfte. Vi kan exempelvis säga att karvaren har 

tillverkat ett vapen av drivveden.49

I ett tredje fall använder någon drivveden till att gräva i sanden eller till att jaga bort 

hundar, men utan att först förändra den på något sätt. Enligt Dickie har då användaren av 

                                                 
47 Dickie 1997, s. 44. 
48 Ibid. 
49 Ibid., s. 45. 
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drivveden gjort den till ett vapen helt enkelt genom att använda den som ett vapen. ”The 

driftwood has been made into a tool or a wepon by the use to which it is put.”50 I ett sådant 

fall har inte vapnet eller verktyget tillverkats innan dess användning, och tycks inte ha 

förändrats på något sätt alls. Dickie tänker sig ändå att någonting har tillverkats: 

 
[…] what has been made are […] complex objects: The wood used as a digging tool and the 

wood used as a weapon. In neither case is the driftwood alone the artifact; the artifact is the 

driftwood manipulated and used in certain ways. […] the driftwood alone (unaltered and 

unused) is a simple object and the driftwood altered or used is a complex object. The complex 

objects are complex because their original (simple) objects have undergone a change in the 

hands of an agent.51

 

Det är alltså i ett sådant fall inte drivveden i sig som är en artefakt då den används som ett 

vapen, utan snarare det komplexa objektet drivveden-använd-som-ett-vapen. Enligt Dickie är 

detta vad antropologer har i åtanke då de talar om stenar som hittas i samband med mänsklig 

bebyggelse och vilka tycks ha ett användningsområde (exempelvis som verktyg eller vapen) 

som artefakter.52

Dickie tänker sig nu att någon som har relevant kunskap om konstvärlden tar med sig 

drivveden och hänger upp den på väggen (hemma, på en utställning eller liknande) med 

intentionen att presentera dess karaktäristik på det sätt som exempelvis en skulpturs 

karaktäristik presenteras.53

 
The driftwood is beeing used as an artistic medium and being displayed within the context of the 

artworld, and it thereby becomes part of a more complex object. The complex object the-

driftwood-used-as-an-artistic-medium is an artifact of an artworld system. [---] [the simple 

objects] are used as pigments, marble, and the like are used when more conventional works of 

art are made.54

 

Dickie tänker sig antagligen att detta inte bara gäller verktyg, vapen och konstverk utan en 

rad andra olika sorters bruksföremål, det gäller dock självfallet inte för vilket föremål som 

helst att hur föremålet används är vad som avgör vad för sorts föremål det är.  

                                                 
50 Dickie 1997, s. 45. Kursiveringen Dickies. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid., s. 45-46. 
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(Att tala om komplexa objekt ger intryck av att föreslå att de på något sätt skulle vara 

sammansatta av flera enkla objekt. I fallet med drivved-använd-som-ett-artistiskt-medium är 

det dock tydligt att detta inte är vad Dickie har i åtanke. Ett komplext objekt kan enligt Dickie 

tydligen bestå av ett enkelt objekt i en viss kontext, ett visst strukturellt sammanhang.) 

Dessa exempel kan enligt Dickie jämföras med ett exempel där en berömd konstnär helt 

enkelt pekar på en bit drivved och säger att den är konst. Exempelvis med syfte att dra 

uppmärksamhet till viss karaktäristik hos drivveden som är föremål för uppskattning hos 

skulpturer. Enligt Dickie tycks det i ett sådant fall inte som att någonting skapas eller 

tillverkas: ”There does not seem to be any sense in which something is made by ’pointing and 

calling’”.55 Följdaktigen kan inte drivveden i ett sådant fall sägas ha blivit en artefakt.  

Detsamma gäller enligt Dickie vissa handlingar som betraktas som konstverk av vissa 

medlemmar av konstvärlden. Dickie nämner Robert Barrys all things I know but of which I 

am not at the moment thinking – 1:36 p.m., June 29, 1969, New York, vilket bestod i att Barry 

helt enkelt specificerade att allting han vid denna tidpunkt visste men inte tänkte på var konst, 

som ett exempel. Enligt Dickie är ett sådant verk helt enkelt bara en enkel specifikation, och 

ingen artefakt har tillverkats genom detta. Det kan med andra ord inte vara konst trots att vissa 

har misstagit det för att vara konst.56

 

4.2. Kritik av artefaktualitetskriteriet 

 

Enligt Ryckman så kan följande sägas vara Dickies analys av artefaktualitet: 

 
X is an artifact if and only if either x has been (or is being) used to serve a purpose or x has been 

altered with the intention that it might be used to serve a purpose.57

 

Ryckman tänker sig sedan en rad exempel där en konstnär gör vad hon gör för att andra 

medlemmar av konstvärlden ska kunna uppskatta karaktäristiken hos drivveden på ungefär 

samma sätt som de vanligtvis uppskattar karaktäristiken hos en skulptur. De gör alltså vad de 

gör för ungefär samma anledning som konstnären i Dickies exempel vilken hänger upp 

drivveden i ett galleri (eller på väggen i sitt hem).58

                                                 
55 Dickie 1997, s. 46. 
56 Ibid., s. 59. 
57 Ryckman 1989, s. 176. 
58 Ibid. 
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Ryckman tänker sig för det första ett exempel där en konstnär tillverkar en ram omkring 

en bit drivved hittad på stranden. För det andra ett exempel där en konstnär ritar en ram 

omkring en bit drivved och gör detta på ett sätt som gör det uppenbart för en publik att det är 

en ram. För det tredje ett exempel där en konstnär pekar på en bit drivved och beskriver 

världen omkring den som en ram.59

Enligt Ryckman så bör också dessa föremål vara artefakter enligt Dickies analys. De 

används alla till ett visst syfte, det vill säga samma syfte som drivveden konstnären hänger 

upp på väggen i Dickies exempel tänks användas till, att fungera som artistiskt medium.60

Enligt Ryckman är hans första exempel inte relevant annorlunda än exemplet där en 

konstnär hänger upp drivveden på en vägg för att använda som artistiskt medium, men 

exempel ett är inte heller relevant annorlunda från exempel två och tre. Vidare tycks exempel 

tre inte vara relevant annorlunda än det exempel Dickie hävdar inte är tillräckligt för att göra 

någonting till konst, där en konstnär helt enkelt pekar på en bit drivved och påstår att den är 

konst.61

Enligt Ryckman tycks Dickie göra antagandet att en bit drivved för att kunna användas 

som ett artistiskt medium och därmed bli en artefakt måste förflyttas från sin plats eller 

åtminstone vidröras.62 Denna uppfattning är dock enligt Ryckman felaktigt, vilket han anser 

borde vara uppenbart av exemplen. Det är dessutom uppenbart att det går att använda en bit 

drivved på en rad andra sätt utan att förflytta den, exempelvis som minnesmärke för att hitta 

till en viss plats.63

 

Davies kritiserar i Definitions of art (1991) Dickies syn på artefaktualitet. Enligt Davies går 

det att skilja mellan två olika förståelser av vad termen ”artefakt” som han menar ofta har 

blandats ihop, och av vilka bara en är i linje med vår vanliga förståelse av termen.64

 
In it’s primary (a) sense ”artifact” means that which is modified by work, by contrast with that 

which occurs in its natural state. Many aestheticians and very few dictionaries recognize the 

following as an alternative (b) meaning: that which has significance for the members of a 

culture; that which invites interpretation as opposed to mere explication. [---] Implicit in the 

primary sense is the idea that an artifact is manufactured via the direct manipulation of a 

material item, the existence of which predates the creation of the artifact. This idea suggests in 
                                                 
59 Ryckman 1989, s. 176. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid., s. 177. 
64 Davies 1991, s. 124. 
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turn that the artifact must share at least some material properties with its progenitor, and hence, 

that artifacts are items of substance (and so to be distinguished from events, relations, attitudes, 

and so forth).65

 

I det sätt på vilket termen vanligen används betyder alltså, enligt Davies, “artefakt” 

någonting som är modifierat genom (mänskligt) arbete, i kontrast mot sådant som framträder i 

sina naturliga tillstånd. Implicit i denna mening ligger det att en artefakt tillverkas genom 

direkt manipulation av materiella föremål, och därmed har också artefakter materiell substans.  

Det är tydligt att denna förståelse av vad som utgör artefakter skiljer sig ifrån Dickies. 

Dickie tycks hålla med om att någonting måste ha modifierats genom (mänskligt) arbete för 

att vara en artefakt. Men tycks däremot inte anse att detta mänskliga arbete måste ha 

modifierat föremålets materiella substans, då det komplexa objektet drivved-använd-som-ett-

artistiskt-medium enligt Dickie kan tillverkas genom att det enkla objektet drivved (eller 

drivved-i-dess-naturliga-tillstånd) helt enkelt placeras inom en viss social struktur (en viss 

social kontext). Det krävs någonting mer för att placera någonting i en social struktur än att 

endast ge det en kulturell mening, men Dickie tycks ändå ligga nära förståelse (b). Att Dickie 

räknar teater och musik (och antagligen också skulle räkna happenings) som 

konstvärldssystem bör dessutom innebära att Dickie till skillnad från Davies anser att 

händelser kan vara artefakter. Vad som presenteras inom teatersystemet är huvudsakligen 

teaterföreställningar, vilka är en form av händelser. Självfallet används föremål, såsom 

manuskript och rekvisita vanligtvis vid framställandet och framförandet av en 

teaterföreställning, men vad som presenteras inför en publik är inte något eller någon mängd 

av sådana föremål utan en sort händelser, teaterförerställningar.  

Enligt Davies förutsätter Dickies karaktärisering av artefaktualitet att det att använda 

någonting som ett visst objekt i många fall gör det till ett sådant objekt. Att exempelvis 

använda drivved som en spade är enligt detta synsätt alltså att tillverka en spade av drivveden 

(d.v.s. artefakten drivveden-använd-som-en-spade). Detta är enligt Davies ett misstag om vi 

ska förstå artefakt som (a)-typsartefakt, ”it is not the case that one makes a thing into an (a)-

type artifact merely by using it as an (a)-type artifact might be used.”66  

Att använda ett föremål som exempelvis en yxa eller spade brukar användas innebär alltså 

inte att objektet är en yxa eller en spade. Vi skulle inte säga att en bit drivved är en spade bara 

för att den används som en sådan. ”If a salesman tries to sell me a piece of driftwood when I 

have asked for a spade, I would object that it is not one, even if I apprecite that it would be 
                                                 
65 Davies 1991, s. 124. 
66 Ibid., s. 138. 
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used effectively as a spade.”67 Det arbete man använder ett ting för att utföra är inte vad som 

gör det till en artefakt utan snarare det arbete man utför på tinget.68  

På samma sätt är, enligt Davies, det att använda ett föremål som ett konstverk används 

inte tillräckligt för att också göra föremålet till ett konstverk. Detta även om konstverk förstås 

som inte nödvändigtvis varande (a)-typsartefakter.  

 
Just as a thing might be used as an (a)-type artifact is to be used without its becoming an (a)-type 

artifact, so a thing might be used as an artwork standardly is to be used without thereby 

becoming an artwork. […] the use of a thing as of an artwork is not a sufficient condition for its 

becoming an artwork.69  

 

Enligt Davies måste någonting till för att ett föremål ska kunna bli konstverk, nämligen 

”their having art status conferred upon them”.70  

Davies fortsätter med att notera att abstrakta föremål tycks kunna vara konstverk men 

samtidigt inte tycks kunna vara (a)-typsartefakter enligt den karaktäristik han givit. Ett 

abstrakt föremål som Anna Karenina är inte en artefakt då dess skapande (som en 

berättelse/roman snarare än en viss nedskriven instans) inte involverade någon form av 

modifikation av ett tidigare existerande föremål. (Det är svårt att tänka sig att någon skulle ha 

kunnat skapa det abstrakta föremålet Anna Karenina utan att göra detta genom att nedteckna 

en instans av det, men det är inte fallet med exempelvis en dikt.) Litteratur kan skapas inom 

en rent oral tradition där inga instanser av verket skulle kunna sägas vara artefakter, men 

vanligtvis sprids litteraturen genom artefakter som böcker, ljudinspelningar etc.71

 

Binkley och Scholz har framfört en kritik emot Dickies artefaktualitetskriterium som gör 

gällande att Dickie för att försvara det att varje konstverk också är en artefakt måste dra 

slutsatsen att allting som konstvärlden behandlar som konstverk i själva verket inte alls är 

konstverk. Detta resulterar enligt dessa kritiker att Dickie inte längre ger en deskriptiv 

beskrivning av vad som är konst, utan snarare ger rekommendationer om vad som bör anses 

vara konst.72 Denna kritik har riktats emot Dickies behandling av Robert Barrys verk all 

things I know but of which I am not at the moment thinking – 1:36 p.m., June 29, 1969, New 

                                                 
67 Davies 1991, s. 128. 
68 Ibid. 
69 Ibid., s. 138. 
70 Ibid. 
71 Ibid., s. 139. 
72 Binkley 1997, s. 95. och Scholz 1994, s. 319. 
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York, vilket Dickie som jag tidigare nämnt ansåg att inte kunde vara konst då Barry inte tycks 

ha tillverkat någonting, och därmed försöker skapa ett konstverk utan medium – vilket enligt 

artifaktualitetskriteriet är en omöjlighet.73 Barrys verk behandlas dock tydligt som ett 

konstverk av konstvärlden, det omnämns i konsttidskrifter, bedöms av kritiker, tillverkas 

(eller utförs eller realiseras) vanligen i anslutning till eller i gallerier och så vidare.74

Dickie svarar på Binkleys kritik med att det inte är nödvändigt att ta allting som 

konstnärer, kritiker eller andra medlemmar av konstvärlden säger eller gör på allvar. Att 

någonting är tillverkat av en konstnär behöver för det första inte betyda att det är ett 

konstverk, liksom det att någonting behandlas som ett konstverk av någon inte behöver betyda 

att det är ett konstverk.75  

Enligt Scholz är detta dock ett problematiskt sätt för Dickie att bemöta kritiken på. Dickie kan 

knappast hävda att konstkritikerna etc. inte är kompetenta talare av engelska, att de inte har 

tillräcklig kunskap om konstvärlden eller liknande. Dickie tycks fortfarande ge 

rekommendationer om hur vissa ord såsom exempelvis ”konstverk” bör användas snarare än 

enbart betrakta hur de faktiskt används.76

 

4.3. Diskussion: varför artefaktualitetskriteriet inte är hållbart 

 

Ryckman är som jag förstår det orättvis då han framställer Dickies position som att någonting 

alltid är en artefakt om det används eller har använts av människor. Det tycks inte som att 

Dickie tänker sig att det att använda någonting alltid gör det till en artefakt, utan enbart att det 

i vissa fall gör det. Dickie påpekar dessutom i sitt (allt för kortfattade) svar till Ryckman att 

han inte gjorde någon analys av artefaktualitet.77 Om Dickie verkligen ansåg att det att 

använda någonting för ett syfte alltid gjorde det till en artefakt skulle han behöva gå med på 

absurda konsekvenser som att stjärnorna är artefakter eftersom människor använder dem för 

att navigera etc. Dickie tänker sig antagligen bara att det att använda ett föremål i vissa fall är 

tillräckligt för att det ska vara en artefakt, vilket exempelvis rörande enkla förhistoriska 

verktyg tycks ha stöd i hur antropologer använder ordet. Dickie hävdar sedan att konstverk 

också tycks vara en typ av föremål som kan vara artefakter på grund av att de används på ett 

visst sätt i ett samhälle, alltså på grund av att spelar vissa roller i en viss social kontext.  

                                                 
73 Dickie 1997, s. 59. 
74 Binkley 1977, s. 95. 
75 Dickie 1997, s. 60. 
76 Scholz 1994, s. 319. 
77 Dickie 1989, s. 177. 
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Ryckman visar att vad som avgör om drivveden i exemplet har gjorts till ett artistiskt 

medium inte är om den har förflyttats eller inte. Det går exempelvis att bygga ett konstgalleri 

omkring en bit drivved och presentera den tillsammans med övriga konstverk i galleriet. 

Antagligen är inte heller detta förflyttande vad Dickie har i åtanke som ska skilja exemplet 

med konstnären som hänger upp en bit drivveden på väggen och konstnären som enbart pekar 

på en bit drivved. Att enbart peka på någonting och helt enkelt kalla det konst tycks, enligt 

Dickie, i vanliga fall helt enkelt inte vara tillräckligt för att placera föremålet i en 

konstvärldskontext. Även om en känd konstnär pekar på någonting och kallar det för ett 

konstverk tycks det i vanliga fall inte göra objektet till föremål för konstkritiker etc. på samma 

sätt som någonting som ställs ut på ett galleri är det. Därmed inte sagt att det inte skulle 

uppmärksammas av konstvärlden på något sätt alls. (Detta tycks dock kanske tveksamt om vi 

tänker oss att konstnären är väldigt känd och väldigt idoliserad.) 

Publiken tycks dessutom, skulle Dickie kunna säga, inte nödvändigtvis förstå det som att 

konstnären menar att drivveden som pekas ut verkligen i klassificerande mening är ett 

konstverk, utan att det i ett sådant fall snarare skulle verka som om konstnären försöker dra 

uppmärksamhet till viss karaktäristik hos föremålet som liknar den hos många konstverk. Det 

vill säga att hon snarare uppfattas som talande om konst i metaforisk mening.  

Om en känd konstnär däremot skulle kalla en bit strand för sitt utomhusgalleri, trycka ut 

pamfletter om det, kanske ta inträde och visa runt en publik emedan han pekar ut olika objekt 

på stranden som konstverk tycks det dock som om dessa föremål skulle fungera som artistiska 

medium, och alltså utgöra konstvärldsartefakter utan att för den skull ha blivit flyttade. Men 

detta skulle inte bero enbart på att de pekas ut som konst, det krävs ett aningen bredare lager 

av relateranden till konstvärlden och de konventioner som råder i konstvärlden för att göra 

någonting till ett artistiskt medium än enbart detta utpekande.  

(Kanske krävs det dock att ett föremål har flyttats eller använts på något sätt som innebär 

fysisk beröring för att antropologer ska säga att det är en artefakt. Av denna anledning kanske 

Dickies användning av termen ”artefakt” behöver skilja sig från den antropologiska om den 

ska kunna redogöra för exempel som det ovannämnda.) 

Det går dock78 att tänka sig att det i framtiden skulle kunna vara möjligt att tillverka konst 

genom att helt enkelt peka på föremål och säga att de är konst. Detta då villkoren för vad som 

krävs för att föra in någonting i en konstvärldskontext mycket väl kan komma att förändras, 

om de rådande konventionerna för konstskapande inom konstvärlden förändras. 

                                                 
78 Vilket Toni Rønnow-Rasmussen har påpekat i en kommentar. 
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Om det går att skapa konst endast genom att föra in någonting i en konstvärldskontext och 

det i framtiden skulle vara tillräckligt att peka på någonting för att föra in det i en 

konstvärldskontext (vissa konstnärer skulle kanske helt enkelt gå omkring och peka på saker 

och säga att de är konst, varefter kritiker skulle skriva om dessa utpekade ting, publik skulle 

komma för att betrakta dem etc.), följer det att någonting kan bli konst helt enkelt genom att 

pekas ut som konst. Det tycks inte heller vara omöjligt att föra in någonting i en viss social 

kontext enbart genom att peka på det, om detta pekande görs som en konventionell handling 

inom ett socialt ramverk. Dickie tycks enbart mena att det inte idag finns något 

konstvärldssystem som detta hypotetiska framtida konstvärldssystem. Skillnaden mellan vad 

en konstnär gör i ett sådant framtida konstvärldssystem och vad en konstnär gör i mitt 

exempel med utomhusgalleriet är dock inte särskilt stor. Att ett sådant framtida 

konstvärldssystem är möjligt är som jag förstår det inte ett problem för Dickies 

artefaktualitetskriterium. Jag ska nu övergå till Davies kritik vilken jag finner mer 

övertygande än Ryckmans.  

 

Enligt Davies förstår vi vardagligen artefakter såsom varande materiella, och materiellt 

modifierade utifrån naturliga objekt genom mänskligt arbetande på dem.79 Det tycks som jag 

ser det korrekt att Davies förståelse av termen ”artefakt” är mer i linje med den vi använder i 

vardagligt tal än Dickies förståelse av termen (i den grad vi nu alls använder termen i 

vardagligt tal). Det är dock inte självklart att Dickie teori måste använda ordet i dess 

vardagliga betydelse. Dickies teori ämnar visserligen ge en bild av hur vi vanligen förstår vad 

konstverk och konstnärer är, och hur vi använder termer som ”konstverk” och ”konstnär”, 

men detta innebär inte att den måste använda en vardaglig terminologi. Det borde alltså inte 

finnas någonting som direkt hindrar Dickie från att använda artefakt i dess antropologiska 

mening, vilket i övrigt tycks gå väl ihop med hans syn på teorin som en antropologisk teori, 

och därmed säga att drivveden kan bli (del av) en artefakt genom att ingå och ha en roll (en 

användning) i en viss social struktur.  

Detta räddar dock inte Dickies artefaktualitetskriterium. Det tycks nämligen fortfarande 

finnas problem med att säga att händelser, exempelvis happenings, pjäser, konserter etc., är 

artefakter. Det antropologiska användandet av termen ”artefakt” godtar att ett materiellt 

föremål kan bli (del av) en artefakt genom att komma att ingå i en viss struktur, utan att dess 

första ordningens egenskaper förändras. Men det kan inte på samma sätt godta att någonting 

                                                 
79 Davies 1991, s. 124. 



 26

som inte är ett materiellt objekt, eller ett objekt överhuvudtaget, såsom exempelvis en 

händelse, kan utgöra en artefakt. Många händelser tycks självfallet vara resultat av mänskligt 

”arbete” eller mänskliga förmågor, men de tycks helt enkelt inte vara den sorts entiteter som 

kan vara artefakter.  

Davies hävdar också att abstrakta objekt såsom Anna Karenina inte är artefakter. Det är 

självklart att Anna Karenina inte är en (a)-typsartefakt enligt den karaktäristik Davies har 

givit, då Anna Karenina som abstrakt objekt inte skapades genom modifikation av något 

materiellt objekt. Inte heller enligt det sätt på vilket antropologer enligt Dickie använder 

termen ”artefakt” tycks abstrakta objekt kunna vara artefakter. (Det är dock möjligen mer 

intuitivt rimligt att säga att ett abstrakt objekt är en artefakt än att en händelse är det.)  

 

Det tycks dessutom finnas annat än händelser och abstrakta objekt som inte är artefakter men 

som ändå behandlas som konstverk av konstvärlden, för att se detta övergår vi till att 

diskutera Binkley och Scholz kritik. Denna kritik behandlar som tidigare nämnt Robert Barrys 

verk all things I know but of which I am not at the moment thinking – 1:36 p.m., June 29, 

1969, New York, vilket Dickie ansåg att inte kunde vara konst då Barry inte tycks ha tillverkat 

någonting, och därmed enligt artefaktualitetskriteriet inte heller kunnat skapa ett konstverk.80

Barrys verk behandlas dock, enligt Binkley och Scholz, som ett konstverk av 

konstvärlden. De omnämns i samma konsttidskrifter som andra konstverk, bedöms av samma 

kritiker etc.81 Dickie kan inte påstå att konstkritikerna m.fl. inte har tillräcklig kännedom om 

konstvärlden, att de inte är kompetenta talar av engelska eller liknande. Dickie har alltså all 

anledning att ta vad dessa kritiker säger att är konst, och behandlar som konst, på allvar.82

Jag håller med Scholz om att Dickies försvar knappast är hållbart. Självfallet behöver inte 

allt som enskilda medlemmar av konstvärlden säger eller gör tas på allvar, men om stora 

mängder människor inom konstvärlden säger att Barrys verk är konst och på relevanta sätt 

behandlar det som konst är det knappast möjligt för Dickie att säga att det inte är ett 

konstverk.  

En rimligare strategi för Dickie vore att snarare hävda att konstkritikerna inte alls 

behandlade Dickies verk som ett konstverk, snarare än att de gjorde det men att detta inte 

behöver tas på allvar. Det är uppenbart att det som diskuterades av kritiker etc. inte var Barrys 

trosföreställningar (vad han visste men inte tänkte på) i sig. Det som diskuterades var snarare 

                                                 
80 Dickie 1997, s. 59. 
81 Binkley 1977, s. 95. 
82 Scholz 1994, s. 319. 
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Barrys handling, hans försök att stipulera att det och det är konst (en annorlunda stipulering 

skulle inte ha gjort någon större skillnad i det avseendet).  

Som jag ser det tycks det vara möjligt för Dickie att hävda att det är oklart i vilken mening 

Barry kan sägas ha presenterat sina trosföreställningar inför en konstvärldspublik, eller ens 

haft en intention att göra det. Barrys trosföreställningar var nämligen inte alls av en sådan 

natur att de var tillgängliga för en publik. Han hade självfallet kunnat uttrycka många av dem 

för en publik, men något sådant ingick inte i verket, och skulle dessutom vara någonting annat 

än att presentera trosföreställningarna i sig. Dickie säger inte så mycket om vad som krävs för 

att någonting ska kunna vara av en sort som skapas för att presenteras inför en 

konstvärldspublik, men det tycks krävas att skaparen har en intention att presentera det 

skapade inför en konstvärldspublik. Någon sådan intention kan Barry inte rimligen ha haft. 

Dickie tycks alltså kunna hävda att konstvärlden och dess kritiker knappast kan behandla 

Barrys verk som konst då det aldrig har presenterats inför en publik (eller kritiker) och aldrig 

skulle kunna presenteras inför en publik (eller kritiker). Även om detta försvar är hållbart i 

just fallet med Barrys tankar tycks det dock finnas exempel där någonting som inte kan sägas 

vara en artefakt (eller en händelse) men helt klart kan presenteras inför en publik behandlas 

som ett konstverk av konstvärlden.  

Ett sådant exempel83 är det att ställa ut tomhet i ett galleri. I ett sådant fall är det uppenbart 

att tomheten faktiskt är konstverket och att konstnären faktiskt presenterar den inför publiken. 

Men det vore mycket konstigt att säga att tomheten skulle kunna vara en artefakt. Att säga att 

galleriet, vilket självklart är en artefakt, i sig är konstverket tycks inte heller vara korrekt. 

Självfallet är ett visst ramverk nödvändigt för att tomheten ska kunna presenteras som ett 

konstverk (vilket inom Dickies teori självfallet gäller alla konstverk) men det är för den skull 

inte detta ramverk som utgör konstverket (därmed inte sagt att tomheten i galleriet inte kan 

komma att dra uppmärksamhet till galleriet i sig). Det är inte heller nödvändigt att ramverket 

(delvis) utgörs av en fysisk institution. Det finns många sammanhang och platser i vilka det 

vore möjligt att presentera tomhet som ett konstverk. (Det är uppenbart att plats och 

sammanhang kommer att ha få större betydelse än vid presenterandet av vissa andra 

konstverk, men det är långt ifrån ett unikt exempel på ett verk där plats och sammanhang får 

stor vikt.)  

Kanske skulle Dickie säga att det är händelsen att medlemmar av en konstnärspublik 

”besöker” ett tomt galleri som utgör konstverket. Men detta tycks inte komma runt att vad 

                                                 
83 Föreslaget av Toni Rønnow-Rasmussen. 
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publiken gör där är att betrakta ett visst konstverk som inte består i deras besökande i 

galleriet. Tomheten hade varit ett konstverk även om ingen faktiskt kommit dit. (Det tycks 

dessutom som att Dickie har fel i att händelser kan vara artefakter.)  

 

4.4. Diskussion: artefakter och artificialitet 

 

Händelser är som jag tidigare påpekat uppenbarligen inte den form av entiteter om vilka vi 

vanligtvis säger att de kan vara artefakter. Det verkar dock vara fullt rimligt att säga att 

händelser kan vara artificiella, då de tveklöst kan utgöra (eller åtminstone till viss del bestå 

av) mänskliga kulturella aktiviteter. Vi skulle alltså kunna säga att pjäser, happenings etc. 

utgör artificiella aktiviteter eller händelser. Artificiella aktiviteter eller händelser tänks då 

kontrasteras emot naturliga aktiviteter eller händelser. (Det är tveksamt om det alls går att dra 

en skarp gräns mellan kulturellt och naturligt, det behöver dock kanske inte bekymra oss för 

tillfället då happenings, pjäser etc. tycks vara klara exempel på kulturella händelser eller 

aktiviteter.) Kanske tänker sig Dickie att det inte finns någon större skillnad mellan vad som 

är artificiellt och vad som är artefakter. Dickie verkar hur som helst inte alls se det som 

särskilt problematiskt att säga att händelser kan vara artefakter. Han ägnar det inte någon 

diskussion i the Art Circle utan tycks ta det som en självklarhet.  (Kapitlet som behandlar 

artifaktualitetskriteriet i The Art Circle heter ”Art as artifice”84) Men som Davies påpekade 

tycks vi förstå artefakter som varande materiella föremål snarare än händelser. Det tycks dock 

inte finnas någon sådan restriktion rörande vad vi förstår som artificiellt. Kanske kan Dickies 

definition II skrivas om som: Ett konstverk är artificiellt och [någonting] av en sort som 

skapas för att presenteras inför en konstvärldspublik för att också kunna inkludera händelser 

såsom happenings, musik och pjäser.  

Då konstskapande enligt Dickie är en kulturell aktivitet tycks det dock givet att konstverk 

är artificiella, vad som än används som artistiskt medium tycks därmed också vara någonting 

artificiellt. (Kanske kan vad som än är skapat av människor sägas vara artificiellt.) Ett 

artificialitetskriterium skulle därför inte säga någonting som inte redan är givet av att 

konstskapandet med nödvändighet äger rum inom ett kulturellt ramverk.  

I exemplet där tomhet ställs ut i ett galleri är det uppenbart att tomheten i sig inte är 

någonting artificiellt. Men tomheten-använd-som-artistiskt-medium tycks dock kunna sägas 

vara någonting artificiellt, vad som än används som artistiskt medium tycks nämligen 
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rimligen kunna sägas vara artificiellt. Ett konstverk är artificiellt och [någonting] av en sort 

som skapas för att presenteras inför en konstvärldspublik tycks alltså inte säga mer än Ett 

konstverk är någonting av en sort som skapas för att presenteras inför en konstvärldspublik. 

Som jag förstår det tycks inte Dickies teori vara i behov av ett artifaktualitetskriterium. 

Det viktiga är att Dickie kan säga att konstverk skapas av människor, men det är som vi har 

sett tydligt att väldigt mycket som skapas av människor inte alls är artefakter. Binkley/Scholz 

kritik och större delen av Davies kritik är inte inriktad emot Dickies redogörelse för när 

någonting kan sägas vara skapat över huvud taget, utan enbart emot det att vad som skapats 

skulle vara en artefakt. Davies framför dock också kritik emot Dickies påstående att en 

konstnär kan skapa någonting (som exempelvis ett konstverk) enbart genom att placera en bit 

drivved i en ny kontext (en konstvärldskontext).  

 

4.5. Diskussion: Davies och användande 

 

Davies hävdar i sin diskussion av artefaktualitetskriteriet hos Dickie att: 

 
Just as a thing might be used as an (a)-type artifact is to be used without its becoming an (a)-type 

artifact, so a thing might be used as an artwork standardly is to be used without thereby 

becoming an artwork. […] the use of a thing as of an artwork is not a sufficient condition for its 

becoming an artwork.85  

 

Davies förnekar alltså att det går att skapa ett konstverk av exempelvis en bit drivved 

endast genom att använda den som ett konstverk används, det vill säga som ett artistiskt 

medium. Vad som måste till för att drivveden ska kunna bli ett konstverk är enligt Davies ett 

tilldelande av konststatus. Detta gäller enligt Davies även om vi medger att konstverk inte 

nödvändigtvis är (a)-typsartefakter utan också kan vara exempelvis händelser.86

Jag är inte säker på varför Davies tänker sig att det inte är tillräckligt att använda 

någonting på ett visst sätt för att skapa ett konstverk. Om konstverk nödvändigtvis var (a)-

typsartefakter enligt Davies karaktärisering (vilken bland annat säger att artefakter blivit 

ändrade till sina materiella egenskaper87) skulle det självfallet vara korrekt men nu tycks inte 

detta vara fallet.  
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Davies verkar snarast anta att eftersom andra bruksföremål inte är vad de är på grund av 

hur de används så bör detta inte heller gälla konstverk. På samma sätt som någonting inte blir 

en spade genom att användas som en spade blir inte någonting ett konstverk genom att 

användas som ett konstverk. ”If a salesman tries to sell me a piece of driftwood when I have 

asked for a spade, I would object that it is not one, even if I apprecite that it would be used 

effectively as a spade.”88

Det är dock tveksamt om det är sant att bruksföremål sällan är den typ av föremål de är 

utifrån hur de används, eller vilken roll de spelar, i ett samhälle. Vi kan för att se detta återgå 

till exemplet med drivveden använd som spade och tänka oss att jag och min stam tar med oss 

biten drivved hem och lägger den i vår spadsamling, tillsammans med en mängd andra 

föremål som är användbara som spadar. Vissa av dessa föremål är modifierade av 

stammedlemmarna och vissa är inte det, kvaliten varierar dock inte nämnvärt på grund av 

detta. Vilka av föremålen i samlingen som är modifierade av stammedlemmar och vilka som 

inte är det tycks dock inte avgöra vilka föremål som bör kallas för spadar, det avgörande tycks 

vara den roll de spelar i vårat samhälle, det vill säga hur vi använder dem. Om en försäljare 

från en annan stam försöker sälja ett föremål som en spade till min stam skulle vi inte fråga 

oss om den var modifierad av människor eller inte. Det tycks alltså, åtminstone inom ramen 

för ett sådant samhälle, gå att tillverka en spade utan att modifiera drivveden. (Detsamma 

gäller, kanske än tydligare, för vapen.)  

En sådan spade skulle självfallet inte vara en (a)-typsartefakt enligt Davies 

karaktärisering, precis som många konstverk inte är (a)-typsartefakter. Det tycks som att vad 

som avgör vad som är en spade är hur föremålet används snarare än huruvida det är en (a)-

typsartefakt. Om någonting kan bli en spade genom att användas och ha en roll i ett samhälle 

tycks det inte orimligt att någonting kan bli ett konstverk genom att användas som ett artistiskt 

medium, och därmed ha en viss roll inom konstvärlden i ett samhälle. Detta utan att något 

tilldelande av statusen konst måste till.  

 

                                                 
88 Davies 1991, s. 124. 
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5. Godtycklighet  

 
I denna sektion av uppsatsen ska jag diskutera godtyckligheten rörande vad som är 

konstvärldssystem i Dickies teori, vilken enligt många kritiker leder till problem för teorin. I 

5.1. redogör jag kort för Dickies syn på godtyckligheten i teorin, och för tre former av kritik 

som har framförts emot denna godtycklighet i teorin. Jag diskuterar sedan dessa tre former av 

kritik i 5.2., 5.3. och 5.4. och argumenterar för att de inte är framgångsrika.  

 

5.1. Kritik av godtyckligheten i Dickies teori 

 

Enligt Dickie finns det en viss godtycklighet (arbitrariness) rörande vad som är ett 

konstvärldssystem och vad som inte är det, de konstvärldsystem som faktiskt tillhör 

konstvärlden gör det nämligen inte på basis av några bestämda egenskaper som skiljer ut dem 

från andra system för presentation av artefakter. Dickie tycks hålla med Walton om att ”the 

artworld is a hodgepodge of exceedingly diverse items”.89 Dickie betraktar dessutom denna 

godtycklighet som en styrka för teorin, någonting som skiljer ut den från tidigare försök att 

definiera konst:  

 
What has to be accepted is the “arbitrariness” of being an artworld system – the lack of a 

“crucial similarity” of the kind sought by traditional theories which would easily and obviously 

distinguish it from nonartworld systems. If there were such “crucial similarities” there would be 

no need for an institutional approach – the traditional approach would suffice.90

 

Vad som binder samman konstvärldssystemen är, enligt Dickie, helt enkelt att de alla står 

i en medlemsskapsrelation till konstvärlden: ”[…] the class is unified by the fact that its 

members are members in virtue of their place within an artworld system”.91

Kritiker av Dickies teori har dock, som vi ska se, ansett att denna godtycklighet rörande 

vad som är konstvärldssystem i Dickies teori tvärt emot vad Dickie tror leder till en rad 

problem.  

Enligt en första kritik är denna godtycklighet (rörande vad som är konstvärldssystem) 

problematisk då den leder till att Dickies teori inte kan ge oss någon praktiskt hjälp att skilja 

ut konst från icke-konst. En av dem som har framfört denna kritik är Stecker som framför den 
                                                 
89 Dickie 1997, s. 76. 
90 Ibid., s. 77. 
91 Ibid., s. 76. 
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i sin bok Artworks (1997). Enligt Stecker tycks Dickies definitioner i sig inte ge någon 

information som hjälper oss att avgöra vad som är konst och vad som inte är konst. Dickies 

definitioner ger oss nämligen inte några kriterier för hur vi ska skilja konstvärldssystem från 

andra system för presentation av artefakter, och därmed inte heller för hur vi ska avgöra om 

någonting är ett konstverk eller någon annan form av artefakt som presenteras för en publik 

inom ett visst ramverk.92  

Enligt Stecker förlitar sig Dickie där helt enkelt på vår vardagliga förmåga att skilja ut 

konstverk från andra artefakter. Denna vardagliga förmåga hjälper oss kanske att känna igen 

tavlor, skulpturer och så vidare, men kan knappast hjälpa oss rörande exempelvis viss 

avantgardekonst. En definition av vad konst är borde enligt Stecker i ett sådant fall ge oss den 

information vi behöver för att avgöra vad som är konst och vad som inte är det.93

Enligt en andra kritik som bland annat har framförts av Carroll (1994) lyckas inte Dickies 

teori visa att det finns någon skillnad mellan konstvärldssystem och andra system för 

presentation av artefakter, eller mellan konstvärlden och andra mängder system för 

presentation av artefakter, över huvud taget. Enligt Carroll tycks nämligen inte Dickies teori 

specifikt vara en teori om konst. Teorins definitioner nämner visserligen konst vid ett flertal 

tillfällen, men konsttermens plats skulle kunna bytas ut emot alla möjliga former av 

koordinerade och kommunikativa praktiker, såsom exempelvis filosofi. Det skulle exempelvis 

gå att säga att ”ett filosofiskt verk är en diskurs av en sort som skapas för att presenteras inför 

en filosofivärldspublik”, därefter skulle de andra inflekterade definitionerna kunna förändras 

så att den funktionella strukturen blir analog med beskrivningen av konstvärlden och dess 

system. Dickies teori beskriver alltså bara ett ramverk som är nödvändigt vid koordinerade 

och kommunikativa praktiker av en viss komplexitetsgrad, om dessa praktiker inte kan 

definieras i termer av sitt innehåll.94 Detta kan dock inte vara tillräckligt för att definiera 

konst.95 Vilket system för presentation av artefakter som än definitionerna ger en korrekt 

strukturell beskrivning av tycks alltså kunna vara ett konstvärldssystem, och vilken mängd 

system för presentation av artefakter vilken definitionerna ger en korrekt strukturell 

beskrivning tycks kunna vara en konstvärld. 

Enligt en tredje kritik som har framförts av Stecker tycks den enda skillnaden mellan 

konstvärldssystem och andra system för presentation av artefakter inom Dickies teori vara vår 

                                                 
92 Stecker 1997, s. 72. 
93 Ibid., s. 75. 
94 Carroll 1994, s. 12. 
95 Ibid., s. 13. 
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vardagliga förmåga att känna igen konstvärldssystemen som konstvärldssystem och de 

artefakter som presenteras inom dem som konstverk:  

 
”[…] Dickie is relying on the common ability to recognize art. Since nothing that can be spelled 

out in a definition distinguishes in an informative way art from nonart, it appears to be our 

recognitional ability itself that maintains the distinction, the brute fact that we do classify in a 

certain way […] whatever [that] practice deems an artworld system is an artworld system.”96

 

Vår förmåga att känna igen vissa artefakter som konstverk är alltså enligt Stecker vad som 

inom Dickies teori gör dessa artefakter till konstverk. Detta följer enligt Stecker av 

godtyckligheten rörande vad som är konstvärldssystem, det att ingenting i definitionerna på 

ett informativt sätt skiljer ut konst från icke-konst.97

Dessa tre former av kritik som har framförts emot Dickies teori är tydligt många likheter 

med varandra, men jag ska ändå för klarhetens skull diskutera dem en och en.  

 

5.2. Diskussion av den första kritiken 

 

Dickie försvarar sig i Art and Value (2001) emot den första formen av kritik (dock inte emot 

just Steckers framförande av kritiken). Dickie säger i sitt försvar att hans teori helt enkelt inte 

är en teori som ska hjälpa oss att i praktiken skilja konstverk från icke-konstverk. Den 

institutionella teorin är nämligen en ontologisk snarare än en epistemologisk teori. I vissa fall 

är det enligt den institutionella teorin helt enkelt inte (i praktiken) möjligt att avgöra huruvida 

någonting är ett konstverk eller inte. Detta gäller exempelvis grottmålningar och annat skapat 

i sociala sammanhang vi inte vet någonting om.98  

Enligt Dickie skulle en teori som hjälper oss att skilja ut konstverk från icke-konstverk 

vara en annan sorts teori med ett annat mål än den institutionella vilken enbart säger oss vad 

det att vara ett konstverk är. En sådan teori skulle mycket väl kunna vara till god hjälp men 

skulle behöva vara ”nested within the institutional theory”.99 Enligt Dickie kan vi alltså, tvärt 

emot vad Stecker antar, inte förvänta oss av en konstdefinition att den ska hjälpa oss att i 

praktiken avgöra om någonting är konst eller inte. Den institutionella teorins mål är enbart att 

definiera konst och inte att hjälpa oss att avgöra huruvida det och det är konstverk.  

                                                 
96 Stecker 1997, s. 75. 
97 Ibid., s. 75. 
98 Dickie 2001, s. 43. 
99 Ibid., s. 45. 
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Teorin berättar i vilken strukturell position någonting (en artefakt) ska befinna sig för att 

vara ett konstverk, och inte hur vi faktiskt avgör om någonting befinner sig i denna 

strukturella position eller inte. Dickie tänker sig dock att det skulle gå att formulera en teori 

som hjälper oss att se huruvida ett verk befinner sig i denna strukturella position eller inte, 

men anser inte att en sådan teori måste ingå i en definition av vad ett konstverk är. 

Plausibiliteten i Dickies teori tycks dock kanske beroende av att vi litar på att en sådan teori 

som hjälper oss att skilja konst från icke-konst i åtminstone de flesta fall vore möjlig. Det är 

viktigt att lägga märke till att det visserligen finns en godtycklighet rörande vilka system för 

presentation av artefakter som har medlemsskapsrelationer till konstvärlden (och därmed är 

konstvärldssystem). Men detta betyder inte att det är omöjligt att avgöra om en sådan 

medlemsskapsrelation mellan ett system för presentation av artefakter och konstvärlden 

föreligger, bara att det är omöjligt att göra genom att helt enkelt betrakta de föremål som 

presenteras inom systemet. Dickie säger inte så mycket om hur vi ska avgöra om ett visst 

system för presentation av artefakter har en medlemsskapsrelation till konstvärlden eller inte, 

men det tycks rimligt att vi för att göra det måste betrakta vilka kritiker som skriver om de 

artefakter som presenteras inom systemet, i vilka tidskrifter de behandlas, på vilka platser de 

presenteras och vilka relationer det finns mellan dessa kritiker, tidskrifter, platser med mera 

och motsvarande inom andra konstvärldssystem. Det vill säga om systemet för presentation av 

artefakter tycks ingå i konstvärlden i stort.  

Stecker skulle kunna säga att vad vi vanligen vill veta då vi är osäkra på huruvida 

någonting är ett konstverk eller inte knappast är vilken struktur det ingår i. Då vi frågar oss 

om ett visst avantgardeverk är konst eller inte frågar vi oss vanligtvis inte om det ingår i en 

viss social struktur eller inte. Vad som gör oss osäkra rörande vissa föremåls konststatus är 

inte en osäkerhet rörande huruvida de ingår i den rätta sociala kontexten, utan någonting 

annat.  

Dickie skulle antagligen svara att vad vi så sådana fall frågar oss snarare är huruvida 

konstverket bör ingå i den struktur det gör, alltså huruvida det bör ingå i ett konstvärldssystem 

(eller huruvida dess konstvärldssystem bör ingå i konstvärlden), vilket implicit kan vara en 

fråga om huruvida det bör uppmärksammas av vissa framstående konstkritiker etc. Eller så 

frågar vi oss om det är ett konstverk i värderande mening snarare än i klassificerande mening. 

Det vill säga att vi snarare frågor oss huruvida det är ett bra konstverk än om det är någonting 

som alls kan klassificeras som ett konstverk.  
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Intuitionerna tycks dock gå isär rörande huruvida det verkligen finns en sådan rent 

klassificerande mening i vilken konsttermen kan användas. Jag ska diskutera Dickies 

argument för detta i del 6.  

 

5.3. Diskussion av den andra kritiken 

 

Enligt den andra kritiken kan inte Dickies teori skilja konstvärldssystem från andra system för 

presentation av artefakter, eller mellan konstvärldar och andra mängder system för 

presentation av artefakter, över huvud taget. Detta på grund av att positionerna i Dickies teori 

kan fyllas med helt andra saker än konstverk och ändå tyckas korrekta. Dickie har enligt 

Carroll inte gjort någonting annat än att säga att “art belongs to the genus of complex, 

coordinated, communicative practices.”100 Vilket system för presentation av artefakter som än 

definitionerna ger en korrekt strukturell beskrivning av tycks därmed vara ett 

konstvärldssystem, och vilken mängd system för presentation av artefakter vilken 

definitionerna ger en korrekt strukturell beskrivning av tycks därmed vara en konstvärld. 

Dickie svarar bara kort på denna kritik i Art and Value (2001): 

 
[…] the necessary and sufficient conditions specified in the institutional theory cannot be 

understood independently of the institution of art – an institution that is imbibed from early 

childhood.101

 

Enligt Dickie ger alltså inte den institutionella teorin nödvändiga och tillräckliga villkor för 

vad som är konst som är möjliga att förstå fristånde från konstinstitutionen, vilken vi har 

“imbibed since early childhood”.102  

Som jag förstår Dickie menar han att det mycket riktigt går att byta ut ”konstvärld” i 

teorin emot någon annan institution (och ”konstverk”, ”konstnär” och så vidare emot 

motsvarande strukturella positioner inom denna institution) och därmed få en definition av 

någon annan kommunikativ komplex, koordinerad praxis som inte kan definieras i termer av 

dess innehåll. Vad vi har då är dock inte längre en definition av vad konst är utan en annan 

men till sin struktur likartad definition, om den institutionella teorin ska definiera vad konst är 

kan inte ”konstvärld” i teorin bytas ut emot en referens till någon annan strukturellt likadan 

institution. För att någonting ska vara ett konstvärldssystem behöver det stå i en 

                                                 
100 Carroll 1994, s. 12. 
101 Dickie 2001, s. 45. 
102 Ibid. 
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medlemsskapsrelation till konstvärlden (eller till en konstvärld), det räcker inte med att vara 

ett system för presentation av artefakter. På samma sätt är inte vilken institution som helst 

vars struktur definitionerna ger en korrekt strukturell beskrivning av en konstvärld.  

Men vad krävs då för att någonting ska vara en konstvärld? Hur ska vi förstå ”konstvärld” 

i Dickies teori? Lord hävdar i ”Indexicality not circularity” (1987) att ”konstvärld” i Dickies 

teori bör förstås som en indexikal referens. Enligt Lord skulle en sådan tolkning innebära att 

den konstvärld som figurerar i teorin ska förstås som just vår konstvärld. “Konstvärld” är 

enligt denna teori helt enkelt namnet på vår specifika struktur. ”Konstvärld” kan alltså sägas 

ha extension men ingen intension.103 “Konstvärld” blir, som Davies uttrycker det, enlig denna 

tolkning ett egennamn snarare än namnet på en sorts ting, och är därmed en partikularitet 

vilken saknar essens på det sätt som traditionell estetik har sökt.104

Enligt Lord (själv) och Davies är dock kostnaden för att lösa problemet på detta sätt allt 

för stor. De anser nämligen att om Dickies teori ska förstås på detta sätt så skulle ingenting 

som skapats utanför vår egen konstvärld kunna vara ett konstverk, och inget annat system för 

presentation av artefakter (eller ingen annan mängd system för presentation av artefakter), hur 

mycket detta system (eller denna mängd system) än liknade vår konstvärld skulle kunna vara 

en konstvärld.105 Konstvärld och konstverk skulle helt enkelt inte vara relativiserbara uttryck. 

En ”konstvärld” på Mars som så när som på vissa detaljer liknade vår skulle exempelvis inte 

kunna vara en konstvärld.106

Dickie hävdar i sitt svar till Lord ”Why not the both?” (1987) att konstvärlden är en 

institution som måste förstås i kontext av sin tid och sin plats, och att den alltså kan sägas vara 

indexikalisk så som Lord använder ordet.107 Enligt Dickie är det dock missledande att därmed 

säga att det inte skulle kunna finnas en konstvärld på Mars. En institution på Mars som liknar 

vår konstvärld mer än någon annan institution hos oss (vilket bör inkludera andra system för 

presentation av artefakter, eller mängder system för presentation av artefakter) skulle vi helt 

enkelt (om vi kom i kontakt med marsianerna), kalla för en konstvärld.108

 
[...] the Martian culture’s institution […] would not be our artworld, but it would have such a 

very similar cultural practice that an explorer from earth would probably call it “the Martian 

artworld”. The Martian practice […] is more similar to our artworld than it is to any other of our 

                                                 
103 Lord 1987, s. 231. 
104 Davies 1991, s. 111. 
105 Ibid. 
106 Lord 1987, s. 230. 
107 Dickie 1987, s. 297. 
108 Ibid. 
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practices.109

 

Davies hävdar att Dickies svar på Lords kritik inte är övertygande. Enligt Davies måste 

Dickie om han ska säga att Mars (eller andra kulturer på jorden) kan sägas ha konstvärldar gå 

med på att ”konstvärld” i definitionerna är namnet på en sorts ting (Davies menar nog en sorts 

struktur, konstvärlden är knappast ett ting i egentlig mening) snarare än en hänvisning till just 

vår konstvärld. Och om han gör det uppstår (som sagt) problemet att andra system för 

presentation av artefakter inte tycks gå att särskilja från konstvärldssystem utan någon 

hänvisning till naturen hos de objekt som ingår i systemen.110

Att Dickies teori innehåller en indexikal referens behöver dock111 inte innebära att den 

refererar till en specifik konstvärld (vår konstvärld). Att ”konstvärld” fungerar som en 

indexikal referens betyder snarare att vad som är konstvärldssystem eller konstverk varierar 

beroende på vilken konstvärld som avses. Lord och Davies tycks dock anta att det att säga att 

”konstvärld” i Dickies teori är en indexikal referens är detsamma som att ”konstvärld” i teorin 

refererar till en specifik social struktur (det vill säga till vår konstvärld).  

Kan vi då kringgå problemet genom att anta att Dickies teori innehåller en indexikal 

referens men att ”konstvärld” i teorin för den skull inte måste referera till vår specifika 

konstvärld, utan att det betyder att vad som är konst och konstvärldssystem enligt Dickies 

teori varierar beroende på vilken konstvärld som avses. Det vill säga i vilken kontext teorin 

förstås. Om vår konstvärld avses (teorin förstås i kontext av vårt samhälle) är det alltså de 

system för presentation av artefakter som faktisk står i medlemsskapsrelationer till den 

specifika institution som är vår konstvärld som är konstvärldssystem. Om någon främmande 

kulturs konstvärld (teorin förstås i kontext av denna främmande kulturs samhälle) avses är det 

de system för presentation av artefakter som står i medlemsskapsrelationer till denna kulturs 

konstvärld som är konstvärldssystem. Det tycks alltså ge en lösning till problemet med att 

skilja ut konstvärldssystem från andra system för presentation av artefakter. Samtidigt går det 

att godta att andra kulturer också kan ha konstvärldar, vilka kan innehålla andra system för 

presentation av artefakter än vad vår konstvärld gör. Andra kulturer (som den tänkta kulturen 

på Mars) har inte vår konstvärld, men det är enligt denna tolkning inte orimligt att säga att de 

har konstvärldar. 

Men måste vi då inte fortfarande säga att varje mängd system för presentation av 

                                                 
109 Dickie 1987, s. 297. 
110 Davies 1991, s. 111. 
111 Vilket Toni Rønnow-Rasmussen påpekat i en kommentar. 
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artefakter i en främmande kultur som Dickies definitioner ger en strukturell beskrivning av 

också kan sägas vara en konstvärld, om än inte vår konstvärld? Carrolls problem tycks alltså 

kvarstå rörande konstvärldar om än inte rörande konstvärldssystem, vi tycks nämligen 

fortfarande behöva säga att mängder system för presentation av hantverk eller 

djurutställningar utanför vår kulturs kontext är konstvärldar.  

Detta är dock möjligt att undvika. Vi kan exempelvis tänka oss att vår konstvärld (den 

struktur för presentation av tavlor, skulpturer och så vidare som vi har ”imbibed since early 

childhood”) för oss fungerar som en slags standard eller paradigm, och att vi avgör vilka 

främmande kulturers mängder system för presentation av artefakter som är konstvärldar 

utifrån deras likheter med vår konstvärld. Det torde vara någonting i stil med detta som Dickie 

har i åtanke då han skriver att en marsiansk konstvärld inte skulle vara vår konstvärld, men att 

vi skulle kalla den för en konstvärld om den liknade vår konstvärld i tillräckligt hög grad.112

Om en sådan tillräcklig likhet föreligger hos en främmande (exempelvis marsiansk) 

kulturs konstvärldsskandidat (d.v.s. mängd system för presentation av artefakter vilken vi ska 

avgöra om kan sägas vara en konstvärld eller inte) tycks bero på egenskaperna hos de föremål 

som presenteras inom konstvärldskandidatens subsystem, de omständigheter under vilka 

dessa presenteras, de skäl de presenteras av, vad publiken uppskattar/förstår hos dem eller 

liknande. Om dessa egenskaper hos konstvärldskandidaten är tillräckligt lika vår konstvärlds 

(vid samma tidpunkt) skulle vi sedan säga att konstvärldskandidaten faktiskt är en konstvärld. 

Det måste givetvis finnas viss obestämdhet rörande när en sådan mängd system för 

presentation av artefakter kan sägas vara en konstvärld. Detta gäller dock de allra flesta 

former av institutioner, det finns en liknande osäkerhet i när en främmande kultur kan sägas 

ha en äktenskapsinstitution eller en bankinstitution.  

Det kan invändas att jag genom att formulera problemet som när vi skulle säga att en 

främmande kultur har en konstvärld tycks förneka att främmande kulturer i strikt mening kan 

ha konstvärldar, och därmed ha konst. Vilket, skulle det gå att hävda, är uppenbart felaktigt. 

Det är dock inte uppenbart vad som skulle krävas för att någonting i strikt mening ska kunna 

sägas vara en konstvärld. Om en viss mängd system för presentation av artefakter hos en 

främmande kultur (exempelvis marsiansk) uppvisar en tillräcklig likhet med vår konstvärld är 

den helt enkelt en konstvärld. Att någonting är en konstvärld är dock någonting som är 

meningsfullt att säga i just vår kultur, eller i relation till vår kultur. Den marsianska kulturen 

behöver inte alls vara medveten om att den har en konstvärld, även om den är medveten om 
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att den har en mängd system för presentation av artefakter. Om marsianerna kom att lära 

känna vår kultur och vårt språk skulle de dock komma att bli medvetna om att de har en 

institution som i hög grad liknar vår, och att de alltså enligt vårt sätt att klassificera har en 

konstvärld. 

Men tycks jag inte genom att tala om likhetsrelationer mellan mängder system för 

presentation av artefakter i andra kulturer och vår konstvärld komma nära Weitz position men 

rörande konstvärldar snarare än konstverk i sig? Enligt Weitz hör någonting till kategorin 

konstverk tillsammans med andra konstverk på grund av att det uppvisar familjelikhet med 

dessa andra konstverk.113 Enligt min karaktärisering måste dock någonting för det första vara 

en mängd system för presentation av artefakter för att vara en konstvärld, och för det andra 

uppvisa tillräckligt stora likheter med vår konstvärld. (Någonting som liknar någon mängd 

system för presentation av artefakter i en annan kultur som vi kallar för en konstvärld men 

som inte liknar vår konstvärld skulle vi inte kalla för en konstvärld.)  

 

5.4. Diskussion av den tredje kritiken 

 

Enligt den tredje kritiken, vilken framförs av Stecker, är den enda skillnaden mellan 

konstvärldssystem och andra system för presentation av artefakter inom Dickies teori vara vår 

vardagliga förmåga att känna igen konstvärldssystemen som konstvärldssystem och de 

artefakter som presenteras inom dem som konstverk. Det att vi känner igen någonting som 

konst är helt enkelt vad som gör det till konst.114  

Det verkar som att Stecker missförstår den roll vår vardagliga förståelse av konst spelar i 

Dickies teori. Vad vi enligt Dickie lär oss som barn, vilket kommer att utgöra vår vardagliga 

förståelse av konst, är att känna igen vissa konstverk (till att börja med antagligen målningar 

och skulpturer) och att känna till vilka sociala positioner i vårt befintliga samhälle dessa 

konstverk intar, vad de spelar för roller, alltså bland annat att de ingår i vissa system för 

presentation av artefakter, vilka i sin tur ingår i konstvärlden.115 Vad vi lär oss är alltså hur 

konstvärlden är strukturerad.  

Det är inte helt klart vid vilken ålder Dickie tänker sig att vi har kunskap om dessa 

strukturer, och han tänker sig givetvis inte att vi nödvändigtvis kan artikulera denna kunskap 

(än mindre behöver göra det i hans ordalag), precis som kunskapen om andra sociala 

                                                 
113 Davies 1991, s. 7. 
114 Stecker 1997, s. 75. 
115 Dickie 1997, s. 83. 
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strukturer antas vi främst ha en praktisk kunskap om dem. Vi förutsätter dem i hur vi ”deal 

with works of art”116. Vad Dickie förstår det som att vi får kunskap om i vår barndom är 

alltså, som jag tolkar det, denna struktur i vilken alla konstverk ingår. Vi måste självfallet lära 

oss om några konstverk och konstvärldssystem för att lära oss om dessa strukturer, och för att 

lära oss vilken institution som är konstvärlden. Men vi måste inte lära oss om några specifika 

konstverk eller konstvärldssystem. Vi kan därefter känna igen andra saker som konstverk i 

och med att de intar relevanta positioner i denna struktur, men behöver inte i varje fall se att 

strukturen föreligger.  

Vad som gör någonting till ett konstverk eller ett konstvärldssystem är alltså inte, som 

Stecker tolkar det, vår vardagliga förmåga att känna igen det som ett konstverk eller ett 

konstvärldssystem, utan att det ingår i en viss struktur vilken vi har en vardaglig förståelse av, 

med Dickies ord: ”imbibed since early childhood”117. Huruvida ett visst system för 

presentation av artefakter är ett konstvärldssystem är alltså beroende av huruvida det står i en 

medlemsskapsrelation till konstvärlden, men dock inte beroende av att vi i en given situation 

kan avgöra detta. 

Stecker har rätt i att en viss praxis avgör vad som är ett konstverk eller ett 

konstvärldssystem, men denna praxis är inte vår vardagliga förmåga att känna igen konst utan 

den mer komplicerade sociala praxis som placerar konstverk och konstvärldssystem i vissa 

strukturella roller.  

 

                                                 
116 Dickie 2001, s. 27. 
117 Ibid., s. 45. 
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6. Konsttermens klassificerande mening  

 
I 6.1. ska jag redogöra för Dickies argumentation för att termen konst kan användas i både en 

rent klassificerande mening och en värderande mening, där den klassificerande meningen är 

primär och filosofiskt mest intressant. I 6.2. ska jag redogöra för två kritiker som har 

framförts emot den uppdelning Dickie gör. I 6.3. ska jag diskutera Dickies uppdelning och 

den kritik som har framförts emot den.   

 
6.1. Konsttermens klassificerande mening enligt Dickie 

 

Dickies teori definierar ett konstverk som ”en artefakt av en sort som tillverkas för att 

presenteras inför en konstvärldspublik”.118 Detta är enligt Dickie en definition av konst i 

termens icke-värderande klassificerande mening (classificatory sense). Enligt Dickie kan 

alltså konsttermen användas rent klassificerande, vi kan säga att någonting är konst eller ett 

konstverk utan att på något sätt värdera det.  

 
[…] the theory of art is about a value-neutral, classificatory sense of ”work of art”. This means 

that something can be a work of art and be of no value, be of minimum value, be of maximum 

value, or be on some point on the scale of the last two.119

 

Dickies huvudargument för att det går, och är filosofiskt intressant, att tala om konst i en 

sådan klassificerande mening är att det annars skulle vara omöjligt att tala om ”bra konst” och 

”dålig konst”.120

 
[…] a theory of art should not have the result of making the expression ”good art” redundant or 

the expression ”bad art” self-contradictory. These two expressions are used to say meaningful 

things and the theory of art ought to reflect this.121

 

Enligt Dickie måste vi alltså kunna tala om konst i en sådan ickevärderande mening för att 

reflektera det att vi tycks tala, och säga meningsfulla saker, om allt från bra och fantastisk 

konst till medioker, dålig eller usel konst.122

                                                 
118 Dickie 1997, s. 80. 
119 Ibid., s. 13. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
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Då Dickie skriver att “this means that something can be a work of art and be of no value, 

be of minimum value, be of maximum value, or be on some point on the scale of the last 

two”123 tycks han blanda ihop huruvida termen konst har en rent klassificerande mening med 

huruvida konstverk faktiskt har dessa olika grader av värde. Vad han borde mena är snarare 

att: Detta betyder att det meningsfullt går att säga att någonting är ett konstverk och att det 

helt saknar värde, har maximalt värde, eller befinner sig någonstans på skalan mellan dessa 

två.  

Om vi gör en lista över alla olika konstformer (eller medium) skulle den innehålla sådant 

som exempelvis måleri, skulptur, drama, poesi etc. Enligt Dickie är någonting ett konstverk i 

klassificerande mening om det kan sägas falla inom någon av dessa konstformer, det vill säga 

om det är tillverkat i något av dessa medium.124 Konsttermens klassificerande mening är alltså 

en mening som, med Tillinghasts ord, ”swallows kinds whole”.125 Allt som faller inom något 

av de klassificerande begreppen målningar, skulpturer och dramatik faller också inom det 

klassificerande begreppet konstverk.  

(Detta tycks resulteras i att en apa inte kan tillverka en målning, vilket är mer 

kontraintuitivt än att en apa inte kan tillverka ett konstverk. Då Dickie diskuterar ”målningar” 

gjorda av apor skriver han att: ”Calling Betsy[the chimpanzee]’s products ’paintings’ here is 

not meant to prejudice that they are works of art; it is just that some word are needed to refer 

to them”. Detta verkar som jag förstår det innebära att Dickie medger att apor inte kan 

tillverka målningar. Inte ens om de ställdes ut på ett konstmuseum skulle de vara målningar, 

utan snarare tillhöra ett medium som funna objekt (found objects) eller liknande.) 

Dickie föreslår inte att denna klassificerande användning av termen ”konstverk” är den 

enda sätt på vilket vi i vår vardag använder termen. Vi tycks ibland säga någonting 

värderande då vi säger att någonting är ett konstverk, om vi exempelvis säger att ”Det där är 

ett riktigt konstverk” om en tavla så kan vi (beroende på betoning och sammanhang) mena att 

det är en tavla av högt värde. Det vill säga ett enastående exemplar av klassen tavlor. Vad vi 

vill säga tycks hur som helst inte vara att tavlan är ett konstverk i klassificerande mening. (Det 

förväntar vi oss vanligtvis att andra förstår.) Vi tycks dessutom kunna använda termen 

”konstverk” på ett liknande sätt om exempelvis en solnedgång: ”Den där solnedgången är 

minsann ett konstverk”. Enligt Dickie tycks vi då mena att solnedgången har egenskaper som 

                                                                                                                                                         
122 Dickie 2001, s. 95. 
123 Dickie 1997, s. 13. 
124 Dickie 1997b, s. 57. 
125 Tillinghast 2003, s. 139. 
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liknar de som vanligtvis värderas hos konstverk. Detta är enligt Dickie att använda termen 

konst i en metaforisk mening.126

Enligt Dickie kan vi alltså tala om ”konst” också i värderande mening, men då vi i ett 

sådant sammanhang använder termerna ”konst” eller ”konstverk” använder vi dem på ett sätt 

som är distinkt från användandet av ”konst” eller ”konstverk” i klassificerande mening, då vi 

använder dem till att göra någonting helt annat.127 Dessa sätt att använda konsttermerna på är 

dock sekundära i förhållande till deras primära klassificerande mening: 

 
[…] the descriptive art artifact sense [=the classificatory sense] is basic for the other uses in that 

in one way or another the descriptive nonartifact uses and the evaluative uses is parasitic upon 

descriptive art artifacts.128

 

Enligt Dickie ska alltså det att det klassificerande sättet att använda konsttermerna på är 

primärt förstås som att de andra sätten att använda konsttermerna på är parasiterande på den 

klassificerande användningen.  

Dickie erkänner att vi vardagligen sällan använder oss av ordet ”konstverk” i 

klassificerande mening då vi talar om konst. Vi talar snarare om poesi, drama, måleri etc., 

vilket enligt Dickie är olika sorters konst i klassificerande mening.129 Vi behöver helt enkelt 

sällan yttra ordet ”konst” då vi använder det i dess klassificerande mening, annat än då vi 

exempelvis lär små barn om konst. Vi använder oss dock av begreppet för att förstå världen 

omkring oss exempelvis då vi går in på ett konstmuseum eller ett galleri, ”we frequently use it 

in our thought (by which I mean our understanding of the aspects of our world around us)”130. 

Då vi yttrar ordet ”konstverk” i klassificerande mening gör vi det vanligtvis för att placera 

någonting inom ett visst ramverk, vi kan exempelvis säga att ”stenarna på golvet där är ett 

konstverk” om vi vill poängtera för någon att de är ett verk skapat av en konstnär snarare än 

att någon har tappat dem där eller liknande.131 (Att vi sällan talar om konst i klassificerande 

mening tycks inte särskilt förvånande då det sällan tycks vara praktiskt att använda en så pass 

omfattande kategorisering.) 

Dickie noterar att många inte har velat acceptera denna uppdelning mellan ett rent 

klassificerande och ett värderande konstbegrepp. Sebastian Gardner skriver exempelvis: 

                                                 
126 Dickie 1997, s. 41. 
127 Ibid. 
128 Ibid., s. 43. 
129 Dickie 2001, s. 101. 
130 Dickie 1997, s. 42. 
131 Ibid. 
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[…] it is simply a mistake to separate the classificatory sense of art from the evaluative. 

Evaluation is just as integral to the concept of art as it is to moral concepts. We do not first 

classify objects as art, and then discover that they happen to be aesthetically rewarding: 

conceptually there is only one move here.132

 

Enligt Gardner är det omöjligt att skilja ut en rent klassificerande mening hos konsttermen 

som inte innehåller någon som helst värdering. Att klassificera någonting som konst 

förutsätter helt enkelt ett värderande av det som klassificeras.133 (Konst är alltså, enligt 

Gardner, ett thick concept.) 

Dickie menar att någon som hävdar att en definition av ”konstverk” eller ”konst” med 

nödvändighet måste innehålla någon (positivt) värderande komponent, och därmed måste säga 

att sådant som underskrider en viss nivå av värde inte är konstverk, kommer att behöva dra 

slutsatsen att mycket vi i vanliga fall tänker på som konst och behandlar som konst, i själva 

verket inte alls faller inom begreppet. Mycket vi känner igen som konstverk då vi befinner oss 

i ett galleri skulle, enligt detta synsätt, kanske inte alls vara konst. Enligt Dickie kan detta 

dock inte rimligen stämma. Dåliga eller usla målningar, dikter, pjäser etc. tycks nämligen vara 

samma sorts ting som bra målningar, dikter, pjäser etc.134 Dickie använder ett citat från Danto 

för att tydliggöra detta:  

 
Any term can be normativized […], as when pointing to a certain handsaw we say ”That´s what 

I call a handsaw”, meaning that the tool ranks high under the relevant norms. But it would seem 

queer for objects that rank low under those norms to be exiled from the domain of handsaws, 

and in general normativization must drop out of the concept, leaving a descriptive residue. It is 

with reference to this residue that works of art were tacitly held to be recognizable among and 

distinguishable from other things.135  

 

Enligt Dickie (och Danto) bör alltså inte skillnaden mellan att klassificera någonting som ett 

konstverk och att klassificera någonting som exempelvis en handsåg vara så stor att den 

tidigare klassificeringen förutsätter någon form av värdering emedan den senare inte gör det. 

Då begreppet handsåg inte tycks innehålla någon värderande komponent är det inte heller 

troligt att (det primära) konstbegreppet gör det.  

 
                                                 
132 Gardner 1996, s. 236. Citerat i Dickie 2001, s. 93. 
133 Dickie 2001, s. 93. 
134 Ibid., s. 105. 
135 Danto 2000, s. 130. Citerat i Dickie 2001, s. 105. 
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6.2. Kritik av Dickie 

 

Gaut har lagt fram kritik emot Dickies argument för att vårat vardagliga talande om ”bra 

konst” och ”dålig konst” behöver betyda att ordet ”konst” i de sammanhangen används i en 

värderingsfri klassificerande mening. Bara för att det att tala om ”bra F” och ”dålig F” fyller 

en funktion och mening för oss behöver, enligt Gauts kritik, inte F vara en värderingsfri term. 

Detta är tydligt om vi betraktar termer som ”hälsa”.136

Vi kan exempelvis säga att ”katten är vid god hälsa” (”the cat is in good health”) och 

”katten är vid dålig hälsa” (”the cat is in bad health”) utan att ”hälsa” för den skull är en 

värderingsfri term, ”hälsa” betyder nämligen någonting i stil med ”det sunda tillståndet hos en 

organism” (”the sound working state of an organism”).137 Enligt denna kritik tycks alltså inte 

påståenden som ”katten är vid god hälsa” vara återupprepande (redundanta) eller påståenden 

som ”katten är vid dålig hälsa” vara självmotsägande bara för att ”hälsa” är en värderande 

term. Vilket enligt Dickie skulle vara konsekvensen om ”konst” användes i värderande 

mening i påståenden som ”detta är ett bra konstverk” eller ”detta är ett dåligt konstverk”.  

 

Tillinghast redogör för en kritik av Dickies teori (vilken också har framförts i lite annorlunda 

tappning av Rowe (1991)) vilken gör gällande att värderingar ofta tycks vara en del av 

klassificeringar. För att återvända till exemplet med handsågar (Tillinghast använder sig av ett 

annat, men i relevanta avseenden likartat exempel) så finns det enligt denna kritik normativa 

kriterier för när någonting kan sägas vara en handsåg. De kriterier som avgör huruvida 

någonting är en bra eller dålig handsåg är oftast hur bra handsågen kan användas till en rad 

olika saker som vi förväntar oss att en handsåg bör kunna användas till (en riktigt bra handsåg 

har kanske fler användningsområden än vad vi förväntar oss). En handsåg som inte alls går att 

använda på de sätt som vi förväntar oss kunna använda en handsåg på, som exempelvis inte 

alls går att såga (för hand) med, skulle vi dock inte alls klassificera som en handsåg, det skulle 

inte ens vara en dålig handsåg. Vi skulle säga att den var ett misslyckat försök att bygga eller 

konstruera en handsåg. Det tycks på samma sätt finnas normativa kriterier i grunden för 

klassificering av de allra flesta olika sorters bruksföremål, det vill säga föremål som används 

inom ett samhälle. Alltså bör också någon form av värderande krävas för att vi ska 

klassificera någonting som ett konstverk.138  

                                                 
136 Gaut 2000, s. 39. 
137 Tillinghast 2003, s. 135 
138 Tillinghast 2003, s. 139. 
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6.3. Diskussion 

 

Enligt Gaut är inte Dickies argument för att det finns en klassificerande värderingsfri mening 

av termen ”konst”, vilket baserar sig på att vi annars inte skulle kunna tala om ”bra konst” och 

”dålig konst” och säga någonting meningsfullt, övertygande. Enligt Gaut kan vi nämligen tala 

om att någon är ”vid god hälsa” eller ”vid dålig hälsa” utan att ”hälsa” för den skull är en 

värderingsfri term, ”hälsa” betyder nämligen ungefär ”det sunda tillståndet hos en 

organism”.139

Dickie skulle kunna försvara sig med att Gaut inte har visat att termen ”hälsa” alltid 

används i samma bemärkelse. Det är hur som helst uppenbart att vi inte kan byta ut ”hälsa” 

emot ”sunt tillståndet hos en organism” i de ovan nämnda exemplen. ”Katten är vid dåligt 

sunt tillstånd hos en organism” och ”Katten är vid gott sunt tillstånd hos en organism” tycks 

vara ett motsägelsefullt och ett återupprepande påstående. Kanske går det att hävda att ”hälsa” 

då det används i sådana sammanhang tycks användas på ett sätt som spänner över alla (och 

inte bara sunda) tillstånd hos en organism (till skillnad från i påståendet ”katten är vid hälsa”). 

Det tycks alltså som att det finns två olika sätt att använda termen ”hälsa” på, där ett av dessa 

sätt att använda termen på innehåller en värderande komponent men där det andra inte gör 

det.   

Även om Gauts argument inte visar att Dickies argument för att konsttermen kan 

användas i en rent klassificerande mening är misslyckat tycks det tydligt att Dickies argument 

knappast visar att detta rent klassificerande användande av konsttermen är primärt och 

filosofiskt mest intressant. Det är ganska oklart vad Dickie menar med att den klassificerande 

användningen av konsttermen är primär, men han karaktäriserar det som att de andra sätt 

konsttermen kan användas på är parasiterande på det klassificerande140. Dickie verkar i det 

närmsta se det som självklart att om en term har två meningar varav en är rent klassificerande 

och en inte är det så är den förstnämnda den primära. Att det stämmer är dock inte direkt 

uppenbart, och Dickie erbjuder vad jag kan se inget argument som ska visa det. 

Det är inte heller självklart att det klassificerande sättet att använda termen konst på är det 

mest filosofiskt intressanta. Om termen hälsa har två meningar varav en innehåller en 

värderande komponent och en är rent klassificerande tycks det som att den förstnämnda 

användningen är den mest filosofiskt intressanta, åtminstone om vi vill ha ett svar på frågan 

                                                 
139 Gaut 2000, s. 39. 
140 Dickie 1997, s. 43. 
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”vad är hälsa?” (vilket av åtminstone vissa filosofer ses som en filosofisk fråga). Det tycks 

inte heller självklart att det primära sättet att använda en term på i varje fall är det filosofiskt 

mest intressanta. 

Det tycks dessutom inte rimligen som att alla andra sätt att använda termen konst på är 

parasiterande på det rent klassificerande. Om vi använder konsttermen metaforiskt för att säga 

att någonting (exempelvis en solnedgång) liknar ett konstverk tycks detta användande vara 

parasiterande på det klassificerande. Men om vi använder termen för att värdera någonting 

(exempelvis en solnedgång) efter samma egenskaper som vi vanligen värderar konstverk 

tycks detta användande snarare vara parasiterande på det värderande sättet att använda 

konsttermen på. Samma sak gäller i vissa fall där vi använder termen ironiskt, inom 

citationstecken, som då vi står framför en tavla vi finner vara av lågt värde säger ”det här är 

minsann ett ’konstverk’” där ”konstverk” uttalas med sarkastisk ton, och vi exempelvis syftar 

på att det av viktiga kritiker anses vara god konst men i själva verket inte alls är det. Det 

ironiska användandet av termen konst tycks då vara parasiterande på det värderande snarare 

än det rent klassificerande användandet.  

 

Trots att Gauts argument inte är framgångsrikt är det inte uppenbart att vi måste anta att det 

finns ett rent klassificerande konstbegrepp för att vi meningsfullt ska kunna tala om bra och 

dålig konst. Även om det att klassificera någonting som ett konstverk förutsätter någon form 

av värderande kan vi fortfarande meningsfullt tala om mer eller mindre bra och mer eller 

mindre dålig konst.  

Då vi säger att ”det där är ett dåligt konstverk” kan vi mena att det är relativt dåligt för att 

vara ett konstverk (det vill säga att det är bland de sämre konstverken), och på samma sätt kan 

vi då vi säger att ”det där är ett bra konstverk” mena att det är relativt bra för att vara ett 

konstverk (det vill säga att det är bland de bättre konstverken). Även om detta stämmer skulle 

det dock inte vara meningsfullt att tala om fullständigt värdelös konst, om vi inte tänker oss 

att vi då värderar konstverket som innehavande den minimala nivån värde för någonting vi 

skulle kalla konst, vilket kanske inte tycks så rimligt. Det är inte heller särskilt rimligt att 

tänka sig att vi aldrig talar om värdelös konst annat än som retoriska överdrifter. Det är 

kanske mer troligt att vi i sådana fall talar om konst inom citationstecken, det vill säga att 

någon som talar om värdelös ”konst” menar att det av andra värderas som konst, emedan 

talaren själv värderar det som värdelöst och därmed inte som konst.  
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Det går också141 att tänka sig att det att klassificera någonting som ett konstverk inte går att 

skilja från ett värderande av det som klassificeras, men att vi då vi talar om ”god konst” och 

”dålig konst” helt enkelt värderar någon annan egenskap än den som klassificeringen 

förutsätter ett värderande av. Vi kan göra en jämförelse med substantivet skönhet/er. Om vi 

klassificerar någon som en skönhet tycks detta klassificerande oundvikligen innehålla en 

värderande komponent, men vi tycks fortfarande kunna tala om en ”dålig skönhet” eller en 

”bra skönhet” (alternativt ”en god skönhet eller ”en ond skönhet”). Vi kan helt enkelt värdera 

olika egenskaper hos den/det som värderas, vilket skulle kunna vara fallet med konstverk.  

Dickies argument tycks därmed inte visa att det finns en rent klassificerande mening hos 

konsttermen, och än mindre att denna rent klassificerande mening är primär eller den 

filosofiskt mest intressanta. 

 

Enligt den andra kritiken emot Dickie finns det ofta värderingar som är del av hur vi 

klassificerar bruksföremål. Då vi exempelvis klassificerar någonting som en handsåg värderar 

vi det som uppfyllande de normativa kriterier som någonting måste uppfylla för att 

klassificeras som en handsåg, exempelvis att gå att såga för hand med. Samma sak borde, 

enligt denna kritik, också gälla konstverk.142

Denna kritik är beroende av att vi accepterar att vi inte längre skulle kalla någonting för en 

handsåg om det inte går att såga med, eller för en hammare om det inte går att hamra med, 

eller för en tumstock om det inte går att mäta med. Detta är dock inte så självklart, och Dickie 

tycks som vi har sett inte hålla med om att detta är fallet. Det finns självfallet kriterier för när 

någonting kan kallas för en handsåg. Men det är möjligt att denna kritik bygger på misstaget 

att anta att det finns normativa kriterier för när vi skulle säga att någonting är en handsåg på 

grund av att de deskriptiva kriterier som finns för att vi ska säga att någonting är en handsåg 

tycks göra det självklart att en handsåg också kan användas på ett visst sätt.  

Om någonting måste ha ett handtag och en sågklinga av någon metall etc. för att 

klassificeras som en handsåg tycks det orimligt att tänka sig att någonting vi klassificerar som 

en handsåg inte skulle gå att såga med alls. Men detta betyder självfallet inte att det finns en 

värderande komponent till grund för när vi klassificerar någonting som en handsåg. Det finns 

därmed alltså inte någonting motsägelsefullt med att säga att ”det där är en handsåg men den 

är fullständigt oanvändbar, den går inte alls att såga med”.  

                                                 
141 Vilket Toni Rønnow-Rasmussen har föreslagit i en kommentar. 
142 Tillinghast 2003, s. 139. 
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Enligt Dickie gäller det dock för många bruksföremål att vi klassificerar dem beroende på 

hur vilken roll de spelar inom ett samhälle snarare än beroende på deras materiella 

egenskaper. Om jag och min stam använder en bit drivved som en spade vanligen används 

skulle vi av den anledningen också klassificera biten drivved som en spade. Spade skulle 

exempelvis kunna betyda någonting i stil med ”föremål av en sort som tillverkas för att grävas 

för hand med” (där ett förändrande av relationella egenskaper antas vara tillräckligt för 

tillverkande).  

(På motsvarande sätt klassificerar vi enligt Dickie föremål som konst beroende på att de 

spelar en viss roll i samhället, vi klassificerar någonting som ett konstverk om det är ”en 

artefakt av en sort som skapas för att presenteras inför en konstvärldspublik”.) 

Det kan då tyckas som att en klassificering av någonting som en spade förutsätter en 

värdering av detta föremål såsom varande dugligt att gräva med. Att säga att någonting är av 

en sort som skapas för att gräva med tycks kräva att man värderar det som åtminstone i någon 

grad dugligt att gräva med, annars skulle det knappast kunna sägas vara av en sådan sort.  

Detta är dock inte korrekt. Om någon yttrar att ”Föremål F är ett föremål av en typ som 

skapas för att grävas för hand med” behöver inte detta medföra att yttraren faktiskt värderar 

föremålet som möjligt att gräva för hand med. Yttrandet tycks dock implicera det deskriptiva 

påståendet att dess skapare anser, och andra individer i samhället anser eller skulle anse, 

föremål F vara dugligt att gräva med. Det verkar dessutom osannolikt att föremål som tillhör 

denna sort faktiskt skulle vara värdelösa att gräva med. Inget av detta förutsätter dock att 

yttrandet innehåller en värderande komponent. Att påstå att ”det där är en spade, men den är 

fullständigt oanvändbar, den går inte alls att gräva med” tycks alltså inte i sig vara 

motsägelsefullt.  

(På samma sätt är det inte, om Dickies definition är korrekt, begreppsligt motsägelsefullt 

att säga att ”Föremål G är ett konstverk men det är fullständigt oanvändbart som artistiskt 

medium, det går inte att presentera inför en konstvärldspublik”. Om detta verkar konstigt att 

säga är det för att vi har svårt att tänka oss att någon faktiskt skulle kunna ha intentionen att 

skapa någonting som är möjligt att presentera inför en konstvärldspublik och misslyckas med 

detta, men ändå lyckas skapa någonting av en sort som presenteras inför en konstvärldspublik. 

Detta innebär dock inte att klassificeringen av någonting som ett konstverk innehåller en 

värderande komponent.) 
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Det går dock att143 hävda att det att klassificera någonting som en spade, en handsåg eller 

liknande inte innebär någon värdering av det, men att det säga att exempelvis en spade eller 

en handsåg är ett verktyg är att värdera det. Vi skulle alltså kunna klassificera någonting som 

en handsåg utan att det för den skull värdera att det går att såga med det som vi klassificerat, 

dock skulle enbart handsågar som det faktiskt går att såga med värderas som verktyg.  (Att 

säga att någonting är ett verktyg är alltså att säga att det är användbart, ett verk-tyg.) ”Det där 

är ett verktyg men det är oanvändbart” eller ”det där är en handsåg som är ett verktyg men 

den är fullständigt värdelös att såga med” skulle alltså vara motsägelsefulla påståenden. Detta 

verkar som jag ser det intuitivt rimligt, men formuleringen ”en handsåg som är ett verktyg” 

känns aningen lustig, vilket dock skulle kunna bero på en förväntan att en handsåg ska 

fungera som ett verktyg är väldigt stark, snarare än att ”som är ett verktyg” inte alls ger någon 

ny information. 

Det går alltså att tänka sig att konstbegreppet fungerar på samma sätt, vi behöver inte 

nödvändigtvis värdera någonting för att klassificera det som en målning, en skulptur etc. Men 

vi värderar bara bra målningar, skulpturer etc. som konstverk. 

Alla samlingsbegrepp som påminner om verktygsbegreppet fungerar dock inte på detta 

sätt. Exempelvis tycks inte begreppet vapen innehålla någon motsvarande värderande 

komponent. Det verkar inte vara mer motsägelsefullt att säga ”det där är ett vapen men det är 

fullständigt oanvändbart” än att säga ”det där är ett svärd, men det är fullständigt 

oanvändbart”. Om vi klassificerar någonting som ett svärd, ett gevär etc. tycks vi helt enkelt 

också klassificera det som ett vapen, utan att för den skull behöva värdera att det faktiskt är 

användbart som ett vapen. Begreppet konst kan självfallet tänkas likna begreppet vapen 

snarare än begreppet verktyg. Att det tycks rimligt att säga att ”det där är ett konstverk men 

det är fullständigt oanvändbart” (exempelvis som artistiskt medium, eller för att producera 

estetiska upplevelser) men inte att säga att ”det där är ett verktyg men det är fullständigt 

oanvändbart” tyder på att om det klassificerande konstbegreppet innehåller någon värderande 

komponent så skiljer den sig relevant från den som verktygsbegreppet innehåller.  

Det tycks alltså inte som att klassificerandet av någonting som en viss typ av 

bruksföremål, exempelvis som en handsåg eller en hammare, generellt sett förutsätter någon 

värdering, det verkar därför inte så självklart att detta skulle gälla att klassificera någonting 

som konst. Att klassificera någonting som ett verktyg tycks innebära en värdering av det, men 

                                                 
143 Som Toni Rønnow-Rasmussen föreslagit i en kommentar. 
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det tycks inte finnas något direkt skäl att anta att konstbegreppet skulle påminna om 

verktygsbegreppet i detta avseende. 

 

Det verkar dock som att begreppet konst är mer intimt förknippat med värderingar än begrepp 

som handsåg eller spade. Många har helt enkelt en stark intuition att vi sällan talar om konst 

utan att i och med detta värdera det vi talar om. Samtal om vad som är konst tycks helt enkelt 

oftast vara samtal om vad som har värde. Det är i sådana fall svårt att förstå hur konsttermen 

skulle kunna primärt ha en rent klassificerande mening.  

Det är antagligen denna intuition som Dickie försöker förklara då han påstår att vi sällan 

talar om konst i klassificerande mening, utan i mycket högre utsträckning använder denna 

mening i vårt tänkande då vi ska förstå aspekter av världen omkring oss. Då vi väl talar om 

konst gör vi det dock oftast i en värderande mening.144

Det är dock inte uppenbart att vi verkligen använder oss av den rent klassificerande 

meningen hos konstbegreppet i någon högre utsträckning då vi förstår världen omkring oss. 

Det skulle snarare kunna vara så att vi använder oss av målningsbegreppet, skulpturbegreppet 

etc. för att klassificera och förstå världen omkring oss, och att vi använder oss av 

konstbegreppet först då vi ska värdera sådant som faller inom dessa kategorier.  

Det verkar dock som att det finns någon gemensam kategori som vi placerar målningar 

och skulpturer i vare sig vi finner dem vara av värde eller inte. Men en sådan kategori skulle 

kunna vara någonting i stil med föremål av en sort som kan värderas som konst, vilket 

knappast är en särskilt grundläggande kategori. (Jämför med att det också tycks finnas någon 

gemensam kategori där vi placerar bland annat sågar och spadar, vare sig vi värderar att de är 

användbara eller inte, men en sådan kategori skulle kunna vara någonting i stil med föremål 

av en sort som kan värderas som verktyg.) 

 

                                                 
144 Dickie 1997, s. 42. 
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7. Avslutning 
 

Jag har i denna uppsats redogjort för och diskuterat kritik som har framförts emot Dickies 

senare institutionella konstteori. Jag har fokuserat på tre former av kritik som har framförts 

emot Dickies teori: Kritik riktad emot artefaktualitetskriteriet, kritik riktad emot 

godtyckligheten i teorin och kritik riktad emot det att Dickie försöker ge en definition av 

konst i en värderingsfri klassificerande mening.  

De kritiker av artefaktualitetskriteriet jag diskuterade var Ryckman (1989), Davies (1991) 

och Binkley (1977)/Scholz (1994). Jag hävdade i diskussionen att Ryckmans kritik knappast 

är förödande för artefaktualitetskriteriet, men att Davies kritik av att händelser (såsom pjäser 

och happenings) kan vara artefakter är framgångsrik. Jag hävdade vidare att Binkley/Scholz 

kritik emot artefaktualitetskriteriet inte helt övertygar om att Barrys tankar är ett konstverk, 

men att det åtminstone finns liknande exempel på sådant som inte tycks kunna vara artefakter 

men ändå är konstverk, exempelvis sådana där tomhet kan utgöra ett konstverk. (Det går 

antagligen lätt att finna andra exempel.)  

Hur stort problem innebär då artefaktualitetskriteriets ohållbarhet för den institutionella 

teorin i övrigt? Som jag ser det är inte problemet med nödvändighet förödande. Så länge 

Dickie kan säga att konstverk är skapade av människor tycks inte problemet vara så stort, och 

som jag ser det tycks ingen kritik jag har redogjort för utgöra något hot emot detta. Människor 

kan tveklöst skapa mycket som inte är artefakter, och då många föremål är den typ av föremål 

de är beroende på hur de används, eller vilken social roll de har, är det inte orimligt att säga 

att det gå att skapa exempelvis ett konstverk genom att enbart ändra de relationella 

egenskaperna hos ett objekt. Det tycks vara vad vi har i åtanke då vi säger att Duchamp 

skapade Fontän av en urinoar.  

De kritiker av godtyckligheten rörande vad som är konstvärldssystem i Dickies teori jag 

diskuterade var Stecker (1997) och Carroll (1994). Jag tog där upp tre former av kritik (två 

framförda av Stecker och en av Carroll) och argumenterade för att de alla misslyckas. Enligt 

den första kritiken leder godtyckligheten i Dickies teori till att teorin inte ger oss någon metod 

för att i praktiken skilja ut konstvärldssystem från andra system för presentation av artefakter. 

Jag argumenterade för att denna kritik baseras på en missuppfattning av vad som är målet med 

Dickies teori. Enligt den andra kritiken leder godtyckligheten i teorin till att Dickies teori över 

huvud taget inte kan skilja ut konstvärldssystem från andra system för presentation av 

artefakter. Jag argumenterade för att denna kritik misslyckas om vi förstår ”konstvärld” i 
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teorin som en indexikal referens, och vår konstvärld som ett paradigm för när vi skulle säga 

ett system i en annan kultur är en konstvärld. Enligt den tredje kritiken leder godtyckligheten i 

Dickies teori till att det bara är vår vardagliga förmåga att känna igen någonting som ett 

konstverk som gör någonting till ett konstverk, vilket enligt denna kritik inte kan vara rimligt. 

Jag argumenterade för att denna kritik bygger på ett missförstånd av den roll vår vardagliga 

förståelse av vad som är konst har i teorin.  

Godtyckligheten rörande vad som är ett konstvärldssystem är som jag ser det essentiell för 

Dickies teori, och antagligen oundviklig för varje institutionell eller antropologisk teori som 

försöker definiera konst. Om vad som i samhället behandlas som konst i väsentliga avseenden 

är avgörande för vad som faktiskt är konst tycks en mängd olikartade föremål som inte delar 

några essentiella egenskaper vara konstverk. Ett försök att definiera konst som inte skulle 

innehålla någon motsvarande godtycklighet skulle antagligen behöva vara en teori om konst i 

värderande mening snarare än i en rent klassificerande mening.  

I sektion 6 redogjorde jag för Dickies argumentation för att det finns en mening hos 

konsttermen som är värderingsfri och rent klassificerande, och att denna mening är primär och 

filosofiskt mest intressant. Jag redogjorde sedan för Gauts (2001) kritik emot det argument, 

rörande att vi annars inte skulle kunna tala om bra och dålig konst, Dickie ger för att det finns 

en sådan värderingsfri mening hos konsttermen, och därefter ett argument (vilket Tillinghast 

(1997) redogjort för) för att det inte är plausibelt att tänka sig att konsttermen har en rent 

klassificerande mening då andra ord som betecknar bruksföremål inte tycks ha någon sådan 

mening.  

I diskussionssektionen argumenterade jag för att Gauts kritik inte tycks helt framgångsrik, 

men att det tycks finnas andra invändningar emot Dickies argument. Jag argumenterar 

dessutom för att Dickie knappast har gjort särskilt mycket för att visa att den klassificerande 

meningen hos konsttermen är primär och filosofiskt mest intressant.  

Jag argumenterade sedan för att det inte tycks vara så att de allra flesta klassificeringar av 

bruksföremål förutsätter värderingar, och att det därför inte tycks finnas något skäl till att 

klassificeringen av någonting som ett konstverk skulle behöva göra det. Att säga att någonting 

är ett verktyg tycks dock vara att värdera det, och det är tänkbart att konstbegreppet fungerar 

på samma sätt som verktygsbegreppet. Detta är dock långt ifrån självklart.  

Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att Dickies argumentation för att det finns en rent 

klassificerande betydelse hos konsttermen inte är övertygande, men att det inte heller tycks 

vara självklart att det inte finns någon sådan betydelse hos konsttermen. De allra flesta 

substantiv fungerar snarare som termerna handsåg eller spade än som termen verktyg, vilket 
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skulle kunna tyda på att termen konst sannolikt snarare liknar de förstnämnda än den 

sistnämnda. Däremot är termen konst mer intimt förknippad med värderingar än termerna 

spade eller handsåg, många har helt enkelt intuitionen att det att säga att någonting är ett 

konstverk i de allra flesta fall är att tillerkänna det ett visst värde. Det är inte helt klart att de 

har denna intuition på grund av att de helt enkelt har blandat ihop två meningar hos 

konsttermen.  
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