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Abstract 

Uppsatsen undersöker debatter inom offentlig konst och hur olika konstdebatter kan 

presenteras i dagstidningar mellan 1982 och 2014. Detta görs med hjälp av tre exempel av 

offentliga konstverk - Nimis från 1980, Jag tänker på mig själv, 2005 från 2006 och 

Övermålning från 2014. Vilket görs för att se hur konstverken upplevs i debattartiklar och 

insändare i tidningar under olika tidsperioder. Men även för att förstå debatter inom offentlig 

konst i ett vidare sammanhang och hur konst kan uppfattas så behandlas även offentlig konst 

allmänt. Men också hur konst kan skapa reaktioner och vad offentlig konst kan ha för olika 

värden för människor.  

Undersökningen visade att konstverken uppfattades olika beroende på tidsperiod. Nimis 

uppfattades i debatten som att det passade in i miljön men att det var ett olagligt bygge. Jag 

tänker på mig själv, 2005 visade att det fanns kostnadsmässiga argument att Växjö kommuns 

befolkning hade fått finansiera ett konstverk som ingen av invånarna hade nytta eller glädje 

av. Men insändarna visade också att det kunde få människor att värdera sina liv, att alla inte 

hade det gott ställt.  

Övermålning uppfattades i några av insändarna som positiv då den kunde medverka till en 

jämställd representation av kön i det offentliga rummet. Skribenterna menade att det fanns för 

lite kvinnlig representation i den offentliga konsten jämfört med manlig representation. 

Medan några menade att det inte är konst och att den inte passade in på en skola med 

ungdomar eftersom att den föreställde ett könsorgan. Sammanfattningsvis har jag kommit 

fram till att det fanns likheter och skillnader (mönster) mellan hur de offentliga konstverken 

uppfattades med ekonomiska värderingar - kostnadsmässiga prioriteringar av skattemedel, 

feministiska värderingar– hur ett konstverk uppfattas på grund av att det avbildar ett kvinnligt 

kön och vad det representerar, men även politiska värderingar- vilket innebär vad som är 

lagligt och inte i skapandet av ett konstverk i ett naturreservat där en myndighet bestämmer. 

Det finns även vissa likheter undersökning i val av ord och sättet att uttrycka skäl för och 

emot konstverkets befintlighet i texten.  

 
Nyckelord: reaktioner, uppfatta, offentlig konst, konstdebatt 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

”Den påhittade mikronationen Ladonien annekterade, det vill säga att den tog ett landområde i 

besittning, på Kullaberg. Detta gjordes i juli 1980. Man kan ju undra varför ingen genast 

slängde ut denna så kallade främmande makt, utan tillät den att härja fritt och skräpa ner i 

naturen? Vilken flathet!” (Helsingborgs Dagblad 2017, angående Nimis).  

 

Debatten kring offentlig konst är ofta återkommande, från ett omtalat konstverk som väcker 

reaktioner vidare till nästa på tur för diskussion. Konst kan uppfattas som något som ska 

väcka debatt, få oss att känna, öppna upp samtal, att tänka till eller reflektera vidare kring ett 

ämne. Offentlig konst har ofta kommit att bli ett hett debattämne som försöker flytta fram 

gränserna för vad som får uttryckas och inte, för vad som är tabu och normalt, passande eller 

opassande. Vad som skapar reaktioner och motstånd är inte helt fastställt. Estetikprofessorn 

Cecilia Sjöholm menar att det finns flera faktorer som spelar roll för hur ett konstverk 

uppfattas. Det kan vara placeringen, miljön, stil, utseende och normer (Sjöholm 2017: 13-14).  

Lars Vilks verk Nimis från 1980 har varit kontroversiellt från det att det upptäcktes av 

allmänheten 1982 till än idag. Det har varit frågor om bygglov, nedskräpning av natur och 

förstörelse av omgivning då Nimis är beläget i Kullabergs naturreservat i Skåne (P1 Kultur 

111226). Marianne Lindberg Dee Geers verk Jag tänker på mig själv 2005 är också ett verk 

som kritiserats för att skulpturen föreställer två nakna kvinnokroppar, en mager och en 

överviktig ställt mitt emot varandra, eller att de anses vara fula och förfular miljön utanför 

konsthallen i Växjö (P4 Kronoberg 070309). Även Carolina Falkholt har väckt reaktioner med 

sin graffitimålning Övermålning föreställande en vagina som målades på en vägg på en 

högstadieskola i Nyköping. Målningen har kallats opassande och sexualiserande. Nyköpings 

kommun som beställde verket ville att hon skulle måla över det och skapa något annat 

(Södermanlands Nyheter 150316).  

Även om den offentliga konsten kan ses som ett tillskott av vissa personer, i form av en 

mer attraktiv miljö så kan det utöver det även fylla en funktion genom att människor aktivt 

kan ta del av verket genom att till exempel gå på det eller klättra i det. Detta betyder inte att 

alla uppskattar konsten. Flertalet omständigheter kan ha betydelse för att något ska leda till 

konflikt och debatt. S. Sandström beskriver i Konstverkens liv, hur kostnader och 

prioriteringar till skola och sjukvård i samhället kan vara avgörande faktorer för vad 

allmänheten tycker om konst. Andra faktorer kan vara vad som anses fint eller inte, om 
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människors olika föreställningar om vad konst är eller så handlar det om något helt annat 

(Sandström 1982:17).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken betydelse offentlig konst kan ha för människor 

och vilka reaktioner konst kan skapa. Detta gör jag med hjälp av tre konstverk - Nimis av Lars 

Vilks, Jag tänker på mig själv 2005 av Marianne Lindberg De Geer och Övermålning av 

Carolina Falkholt. Jag kommer att undersöka hur konst bemöts lokalt där verken uppförts och 

hur de uppfattas i dagstidningar för att närmre försöka förstå vad det är med dessa konstverk 

som upprör i deras omgivning. Utöver det kommer jag att undersöka ifall det finns något 

mönster (likheter och skillnader) i reaktionerna som framkommer av debatterna i de tre 

konstverken för att se hur den generella konstdebatten ser ut i olika tidsperioder. Med detta i 

åtanke vill jag besvara ett antal frågor: Varför orsakar vissa offentliga konstverk så starka 

reaktioner? Vilka reaktioner har presenterats mot uppförandet av offentliga konstverk i 

Sverige 1980–2014? Finns det något mönster i reaktionerna i debatter om offentliga 

konstverk?  

 

1.2.1 Avgränsningar 

Jag kommer att använda mig av tre exempel av uppmärksammad offentlig konst i Sverige. De 

exempel jag kommer använda är Lars Vilks Nimis från 1980, Marianne Lindberg De Geers 

skulptur Jag tänker på mig själv, 2005 från 2006 och Carolina Falkholts graffitimålning 

Övermålning från 2014. Jag valde dessa exempel för att de är tre konstverk som blivit 

omtalade i media – tv, tidningar och radio men jag fokuserade på tidningsdebatten i insändare 

och debattartiklar. Detta görs med hjälp av dagstidningarna Bohuslänningen, Helsingborgs 

Dagblad, Göteborgs-Posten, Smålandsposten, Södermanlands Nyheter samt Svenska 

Dagbladet och Sydsvenskan eftersom det ger en bild av lokalbefolkningens, konstnärers, 

konstvetares samt politikers reaktioner kring konstverket som uppförts i deras närhet. Värt att 

nämna är att Lars Vilks verk Nimis inte upptäcktes av allmänheten förrän 1982, vilket gör att 

debattartiklarna inte publicerades närmre i anslutning till konstverkets verkliga uppförande.  
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1.2.2 Begrepp 

Kritik och debatt 

Med kritik menar jag de motreaktioner och reaktioner som skrivits och förts fram i 

debattartiklar och insändare i dagstidningar. Debatten behandlar de diskussioner – positiva 

och negativa som förts i dagstidningarna. Det kan röra sig om åsikter med argumentationer, 

tillrättavisandet, hån etc. men också hyllningar, försvar och reflektion. 

 

Konstdebatt 

Konstdebatt handlar om den diskussion som förs i media gällande konstverk där främst 

konstexperter som konstvetare och konstnärer uttrycker sina åsikter, men även 

lokalbefolkningens åsikter som framförs i insändarna. I denna undersökningen gäller det 

främst de meningsutbytanden som sker i dagspress i form av debattartiklar och insändare.  

 

Offentlig konst 

Offentlig konst innefattar de konstverk som antingen blivit beställda av kommun, landsting, 

intuitioner etc eller som har uppförts av privatperson på allmän plats.  

 

Bemötande och argumentation 

Med bemötande i konstdebatten menar jag de reaktioner konstverket får när det framförs i 

olika debatter och insändare. Argumentation handlar om sättet människorna som skriver 

insändarna för fram sina tankar om det aktuella ämnet för konstverket. I både bemötande och 

argumentation är det väsentligt att nämna att det kan utgå ifrån om det är det estetiska värdet 

(utseende på konstverk), psykologiska (hur det kan skapa reaktioner beroende på hur det 

uppfattas) eller politiska (ex. kostnadsprioriteringar i stället för det som kan anses viktigt som 

skola, sjukvård osv) i verket som väcker reaktioner. 
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1.3 Forskningsläge 

Offentlig konst är ett brett forskningsområde och det är många som har forskat på ämnet. 

Inriktar man sig på debatter inom offentlig konst är så finns det även där forskning som 

belyser ämnet. De valda studierna behandlar offentlig konst på olika sätt, bland annat på vilka 

sätt ett offentligt konstverk kan uppfattas, hur placering, utseende och politisk makt kan spela 

roll.  

Frågeställningar liknande mina, med fokus på om det är det sociala sammanhanget och 

andra faktorer – makt, kultur, klass etc som påverkar hur konst uppfattas och i så fall hur, tas 

upp i Richard Howells kapitel ”Controversy, Art, and Power” från boken Outrage – art, 

controversy, and society från 2012. Howells belyser där hur konst och stridigheterna som ofta 

följer med konst hänger ihop med utomstående från konsten faktorer av bland annat makt och 

klass. Howells menar att de inte automatiskt behöver vara förenat med estetiska värderingar 

av konstverk, utan att det kan bero på sociala förhållanden och hur mycket inflytande man kan 

ha eller få i samhället. Artikeln Public Art Controversy: The Serra and Lin Cases från 1996 

av Michael Kelly belyser två offentliga konstverk av konstnärerna The Serra och Lin och hur 

de två konstverken uppfattas med olika positiva och negativa åsikter, vad som kan läsas in i 

konst, hur den kan provocera, vara tankeväckande och överskrida gränser. Gregg M. 

Horowitz behandlar också ämnet i Public Art/Public Space: The Spectacle of the Titled Arc 

Contorversy från 1996 vilket har varit väsentligt för att se hur tidigare kontroverser inom 

konst sett ut. Horowitz tar upp samma exempel och behandlar hur människor har reagerat på 

ett konstverk- Tittled Arc och stridigheten kring det för att avlägsna konstverket. 

Reaktionerna handlade om att en viss del befolkningen ville avlägsna verket från platsen 

eftersom det var fult eller inte passade in i miljön. Artikeln Ethical Criticism and the 

Interpretation of Art av från 2017 av Ted Nannicelli är tänkvärd eftersom den tar upp den 

etiska kritiken av konst samt tolkningen av konsten, vilket blir en viktig del av hur konsten 

sedan kommer uppfattas. Art and Public Conflict: Notes on the Social Negotiation of the 

Concept of Art från 2004 av Tasos Zembylas diskuterar orsaker till varför konflikter skapas 

över offentlig konst, men även uppfattningar och tolkningar av konstverk. Vilket är 

reflektioner som ligger till grund för denna undersökningen. Zembylas menar att konsten kan 

fungera som en representation av den offentliga makten vilket anknyter till Jag tänker på mig 

själv, 2005 där konstverket är uppfört av Växjös kommun och skribenterna anser att det är 

deras skattepengar som finansierat konstverket. Men även Övermålning där Nyköpings 

kommun beställde konstverken men sedan ville måla över Falkholts konstverk och i början 
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(när konstverket var färdigställt) inte brydde sig om befolkningens åsikter om att det skulle få 

vara kvar på skolan i Nyköping.  

Det är också intressant att relatera till boken Konstverkens liv i offentlig miljö från 1982 av 

Sven Sandström, Mailis Stensman och Beate Sydhoff eftersom de diskuterar offentlig konst i 

allmänhet i Sverige och hur den kan väcka reaktioner. Det är väl ingen konst från 2008 av Kaj 

Larsson och Brita Åsbrink går igenom den offentliga konsten i Stockholm och hur den skapar 

debatt bland olika grupper, vilket likt denna studien berör hur konst kan uppfattas på olika 

sätt. Catharina Gabrielsson avhandling Att göra skillnad – det offentliga rummet som medium 

för konst, arkitektur och politiska föreställningar från 2006 diskuterar det offentliga rummet 

och hur en plats kan spegla samhället och vad den kan få för betydelse för den estetiska 

skildringen och för politisk kommunikation. Gabrielssons avhandling är viktig att ha i åtanke 

eftersom den reflekterar över konstens ställning i det offentliga rummet och hur konst kan 

väcka reaktioner. Inte för att den nödvändigtvis diskuterar reaktionerna i sig utan de 

bakomliggande orsakerna till detta. Annat som kan vara intressant med tanke på 

forskningsområdet är kapitlet ”Sann konst? Konst och offentligheten på 2000-talet” av Cecilia 

Sjöholm som finns i boken I det gemensamma – konst, samhälle, komplexitet från 2017. Där 

diskuterar Sjöholm vad konst är eller kan vara, vad det tillför till samhället och hur konst kan 

uppfattas i det offentliga rummet (vackert att se på, opassande i miljön på grund av vad det 

kan representera osv). Det blir betydelsefullt därför att den diskuterar underliggande 

anledningar till de reaktioner som uppstår i samband med offentlig konst. Jessica Sjöholm 

Skrubbes avhandling Skulptur i folkhemmet: Den offentliga skulpturens institutionalisering, 

referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975 från 2007 diskuterar folkhemmets idéer om 

kultur och konst i det nya välfärdssamhället mellan 1940 och 1970-talen. Men avhandlingen 

kan ändå kan vara relevant i sammanhanget eftersom att den även behandlar hur skulpturer 

bemöts i det offentliga rummet (likt Sjöholm vad konst kan representera utseendemässigt, om 

det smälter in i omgivningen etc). Men även hur fysiska, sociala och kulturella faktorer av 

platsen verket är placerat på påverkar hur någon kommer att uppfatta den offentliga 

skulpturen. Vilket anknyter till alla tre konstverken i denna undersökningen med val av plats, 

eftersom det kan påverka människor på olika sätt beroende på placering– naturreservat, 

utanför konsthall och på en vägg på en högstadieskola.  
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1.4 Metod 

1.4.1 Tillvägagångssätt 

Insamlingen av materialet i uppsatsen har skett genom en litteratursökning samt bestått av 

debattartiklar och insändare från dagstidningar. Därefter har jag läst tio debattartiklar om Lars 

Vilks verk Nimis och sedan analyserat tio av de artiklarna med hjälp av en 

argumentationsanalys med stöd från boken The Uses of Argument av Stephen Toulmin för att 

använda som en jämförelse hur debatten om offentlig konst kan uppfattas i tre olika 

konstverk. Men även med hjälp av modellen ”debattknepen i det politiska språket” av Mats 

Wingborg som innebär att det kan finnas vissa argumentationer i ett debattinlägg som berättar 

något om hur skribenten vill att dess text ska uppfattas (Wingborg 2007:18). Två av 

debattartiklarna exkluderades eftersom de var skrivna av Lars Vilks själv och passar bättre i 

en diskussion än i själva analysdelen. I de två andra konstverken – Jag tänker på mig själv, 

2005 och Övermålning har jag läst insändare från två dagstidningar för att sedan analysera 

med samma modeller – Toumlinmodellen och Wingborgs ”debattknepen i det politiska 

språket” för att sedan jämföra debatterna. De insändare jag har valt kommer både från 

papperstidningar samt internet, varav tio stycken handlar om Jag tänker på mig själv, 2005 

och resterande tio om Övermålning. En kort beskrivning av konstverken redovisades innan 

analysen av debattartiklarna och insändarna, för att läsaren skulle få en bättre bild av dem. 

Men också för att få en bakgrund och sätta de i närmre relation till de åsikterna som framförs 

om konstverken. 

 

1.4.2 Analysmodell  

En argumentationsanalys är ett filosofiskt verktyg som kan användas för att analysera 

människors uppfattningar i debattartiklar och insändare. Wingborg menar att allt vi får ta del 

av runt omkring oss – i dagstidningar, genom reklam etc kan innehålla dolda budskap som 

ingen tänker på. Det är en av orsakerna som påverkar hur människan förstår världen och 

agerar. Vem som uttrycker något spelar också en roll för hur något uppfattas (Wingborg 2007: 

6).  

Med stöd från Mats Wingborgs bok Argumentationsanalys har jag utgått från 

”debattknepen i det politiska språket” vilket han hävdar att i vissa politiska och fackliga texter 

finns det en del företeelser som kan berätta något om argumentationen och hur det är 

meningen från skribentens sida hur hen vill att det ska uppfattas. Jag kommer att använda mig 

av detta och föra över i min undersökning eftersom min uppfattning är att debattartiklar och 
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insändare också kan innefatta just sådana fenomen. Det finns totalt tio punkter men jag 

använder endast sju av dessa eftersom de tre resterande inte känns relevanta i min 

undersökning då de kan tillämpas bättre på renodlade politiska artiklar (Wingborg 2007: 18). 

Några av debattartiklarna och insändarna i min studie skrivs inte enbart av lokalbefolkningen 

utan även av konstvetare, konstnärer och politiker vilket blir relevant i sammanhanget. Nedan 

kommer jag att nämna de olika punkterna som är väsentliga att använda sig av, efterföljande 

en förklaring på vad de innebär. De olika punkterna innefattar:  

 

• Övertalande satser utan argument  

• Värdeassociationer 

• Övertalningsdefinitioner 

• Vagheter 

• Mångtydigheter 

• Trivialiteter 

• Plattheter 

 

Syftet med övertalande satser utan argument är ofta att styrka känslan att man har rätt 

jämfört med hur fel någon annan har i sakfrågan. Värdeassociationer handlar om att de som 

debatterar ofta använder sig av vissa budskap för att framkalla någon form av känsla hos 

mottagaren, det vill säga den som sedan läser texten. Skribenten kan försöka dra nytta av vissa 

typer av ord – positivt och negativt laddade, det kan också handla om ord som går att 

associeras till någonting vilket utförs för att förmedla och förstärka en viss sak till läsaren om 

hur de ska acceptera eller avfärda en viss typ av åsikt (Wingborg 2007: 18-19).  

Övertalningsdefinitioner liknar metoden att anta vad som ska bevisas och skribenterna 

tillskriver vissa ord sin egen betydelse för att kunna ha inverkan på och övertala andra 

människor om sin åsikt. Det kan även användas på sättet att skribenten använder sig av ett så 

kallat honnörsord vilket är ett diffust ord som har olika betydelser för olika personer, det kan 

exempelvis vara ord som ”frihet” och ”effektivitet”. Skribenten tillskriver då sin egna 

uppfattning av ordet för att därmed påverka andra människors uppfattningar kring ett ämne 

(Wingborg 2007: 20). Oklarheter kan innefatta två olika typer, den ena är vaghet vilket 

betyder att ordets innebörd inte är tydligt. Många ord kan alltså uppfattas uppenbara för en 

person fastän de egentligen kan ha flera betydelser beroende på sammanhang. Detta kan vara 

ord som ”byråkrati” eller ”jämlikhet”. Den andra formen av oklarhet är mångtydigheter. För 
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att något ska vara mångtydigt så behövs ordet användas för att representera ett flertal skilda 

uppfattningar. Samtidigt kan ordet även vara oklart. Mångtydigheter kan användas i 

sammanhang där debattören vill bevara en sammanhållning som inte existerar eller för att 

stoppa det från att märkas i ett större sammanhang. För att förtydliga så kan ”jämlikhet” 

uppfattas som ett begrepp som innebär ekonomisk jämlikhet, juridisk jämlikhet och 

jämställhet mellan könen (Wingborg 2007: 21). Trivialiteter innebär meningar och fraser 

som inte har någon betydande relevans i sammanhanget. Dess uppgift i en text kan ha varit att 

fylla ut ett tomrum i en text. Det kan vara ord som naturligtvis, självfallet och rimligen. 

Plattheter kan vara två saker. Det kan vara tautologier eller utlåtanden som är lika 

tautologier. En tautologi är motsatsen till en motsägelse och är alltid sann oavsett innebörden 

av orden i en mening. Det är vanligt förekommande att skribenter som inte vet vad de ska 

säga i sin text använder tautologier. På samma sätt som en tautologi så går det att förneka 

påståendet eftersom platthet fungerar som ett uttryck som kan skifta mycket i betydelse. Ofta 

används sådana svävande uttryck för att ingen ska kunna kritisera det debattören hävdar 

(Wingborg 2007: 21-23).  

Jag kommer dessutom att använda mig av argumentationsanalysen Toulminmodellen av 

Stephen Toulmin som introducerades för första gången 1958. Analysen redogör för hur ett 

argument kan konstrueras, samtidigt förklarar modellen förhållandet mellan argumentet och 

argumentets olika komponenter. Meningen med modellen är att angripa argumentationen som 

tillämpas i verkligheten där det både uppstår frågor och bestridanden. Analysmodellen 

omfattar sex olika komponenter men enbart tre av de är obligatoriska, vilket är de 

komponenter jag kommer att använda mig av. Den grundläggande modellen innehåller ett 

påstående (P) som även betecknas som yrkande, grunden (G) vilket även betecknas ground 

och Garant (Ga) som också betecknas warrant. Påståendet syftar till det centrala eller styrande 

komponenten men det är även skribentens åsikt som hen vill få medgivande till. Påståendet 

bestäms av de andra elementen i texten. Grunden fungerar som ett direkt underlag till 

påståendet där upplysning eller fakta. Det krävs att innebörden i grunden är okomplicerat så 

att det förenklar för läsaren i att godta grunden än påståendet. Garant finns till för att läsaren 

kan godta påståendet med grunden som bas/underlag. Garant handlar många gånger om 

normer, regler eller allmänna grundläggande attityder i livet som delas av skribenten och 

läsaren (Toulmin 2003: 90-92). Både Wingborgs modell om ”debattknepen i det politiska 

språket” och Toulminmodellen ska i analysdelen bland annat fungera som ett stöd för att 

urskilja om det finns några mönster i de tre konstdebatterna. Det kan handla om skillnader och 

likheter i sättet skribenterna uttrycker sig på i debattartiklarna och insändarna.  



9 
 

Jag har formulerat fyra egna frågor som stöd i utförandet av argumentationsanalysen för att 

anknyta till de två argumentationsanalyserna – Toulminmodellen och Wingborgs modell. Den 

sista frågan – ”Vad lyfts fram som viktigt?” har jag använt för att få en uppfattning av vilka 

reaktioner av konstverken som framkommer i debattinläggen. 

 

• Är insändaren för eller mot konstverket? 

• Vilka skäl anförs för ståndpunkten?  

• Vad använder de sig av för ordval? 

• Vad lyfts fram som viktigt?  

 

1.4.3 Material, källor, källkritik 

Materialet jag har utgått ifrån har byggt på tidningsdebatter med åtta stycken debattartiklar 

från 1982 som utgångspunkt men det primära materialet har bestått av insändare av varierande 

längd, 23 stycken insändare från Smålandsposten (2006) och 22 stycken insändare från 

Södermanlands Nyheter (2014) som är hämtade från både fysiska tidningar och arkiv på 

internet. Men jag kommer analysera några mer noggrant, fyra stycken längre insändare och 

sex stycken kortare insändare om Jag tänker på mig själv, 2005 respektive Övermålning. Det 

är också väl värt att nämna att två av debattartiklarna gällande Nimis är skrivna av samma 

person-Lars-Göran Oredsson, där han i den ena debattartikeln är lite vag om han är för eller 

emot Nimis. Men det framkommer i hans andra debattartikeln vad han har för åsikt och hur 

han uppfattar Nimis vilket har gjort att jag likväl valt att ta med båda debattartiklarna av 

Oredsson i min undersökning eftersom att de publicerades i tidningen. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på det sättet att den diskuterar offentlig konst och hur den kan 

uppfattas generellt. Därefter ges en beskrivning av tre olika offentliga konstverk för att få en 

bild av konstverken och hur konstdebatter kan presenteras mellan 1982 och 2014. Sedan 

behandlar uppsatsen reaktionerna kring de tre offentliga konstverken med hjälp av åtta 

debattartiklar om Lars Vilks verk Nimis och tio insändare till Smålandsposten gällande 

Marianne Lindberg De Geers verk Jag tänker på mig själv, 2005, och tio insändare från 

Södermanlands Nyheter gällande Carolina Falkholts verk Övermålning. Detta görs för att få 

en bild av innehållet i texterna, både med ordval och vad de fokuserar på i texten. Men även 

hur konstverket uppfattas av människor som skriver i debattartiklarna och insändarna i 
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dagspressen, vad som räknas som viktigt för skribenten, dvs vilken reaktion som framförs i 

debattinlägget om konstverket och vad för typ av argumentation som används i texten. Sedan 

följer en diskussion om uppsatsen. 

 

2. Teorier om offentlig konst 

I det här avsnittet kommer jag att förklara och diskutera offentlig konst både generellt med en 

historisk överblick men också hur den kan värderas av människor och skapa reaktion. Detta 

görs för att få översikt av hur offentlig konst har uppfattats i andra sammanhang och ifall de 

uppfattats på liknande sätt i undersökningen av Nimis, Jag tänker på mig själv, 2005 och 

Övermålning.  

Dekoration av rum eller platser har en lång tradition. Innan staten intog rollen för den 

offentliga konsten så har andra former av makter styrt den (Gabrielsson 2006: 233). Olika 

former och tekniker har varit en viktig del för bland annat kyrkor och kungligheter att 

demonstrera makt, för att visa auktoritet och hur viktiga traditioner är, både andliga och 

värdsliga. Ett monument eller en bild kunde då fungera som ett slags kommunikationsmedel 

för resterande samhälle (Sydhoff 1982: 5). Detta har kommit att förändras något i modern tid. 

När det moderna välfärdssamhället utbredde sig under 1950-och 1960-talen parallellt som 

demokratiseringskravet uppstod inom konst och kultur, började också makten som köpte in 

konst och bestämde vad som valdes att visas, att ifrågasättas av medborgarna. När folkvalda 

representanter sedan också fick ta plats i rampljuset så pressades konstmakten till en ny 

verklighet där konsten skulle vara till för alla. Kommunens uppdrag var att göra konsten mer 

tillgänglig för allmänheten och kunskapsarbetet inom konst blev aktuellt där det blev som ett 

sätt att visa vad konsten kunde möjliggöra utbildningsmässigt, både konstnärligt med måleri 

och skulptur och inom pedagogik som ett verktyg för samtal (Eriksson och Mankell 2007: 

225). Under den här tiden skapades nya konstformer med en mer tillgänglig uppfattning till 

vad konst var eller kunde vara. Det var vanligt förekommande att diskutera ”öppen konst” 

som kunde flytta estetiska gränser och bryta upp hierarkier för att skapa en ny typ av konst 

(Eriksson och Mankell 2007: 239). Offentlig konst under mitten av 1900-talet och framåt var 

inte främst heroiska monument som det varit tidigare, utan dess syfte var mer att passa in i 

miljön eller utnyttjas som en praktisk funktion (Eriksson och Mankell 2007: 260).  

Konstvetaren Sven Sandström menar att kritiken av modernistiska konstverk från 1950 och 

1960-talen har handlat om vikten av att uttrycka sig konstnärligt medan det senare år har 

börjat handla mer om ekonomi och vilka prioriteringar som är viktiga i samhället. Det 
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förändrade också samhällets ursprungliga utseende vilket också var en del i varför folket sade 

ifrån eftersom det bidrog till en splittrad miljö i samhällets centrum (Sandström 1982: 17). 

Under 1980-talet är konsten till viss del präglad av 70-talets politiska engagemang (som 

gjorde avtryck även inom konstvärlden), fast inom samhället under 80-talet fanns samtidigt en 

viss passiv attityd till det politiska (Eriksson och Göthlund red, 2003: 79). Konsten förändras 

till något med en ironiserande underton i sättet att uttrycka sig på konstnärligt. Kommentarer 

på samhälleliga samtidsfenomen var vanliga konstnärliga uttryckssätt under den perioden 

(Jönsson 2012: 19).  

Ny konst tillkommer ständigt och tar det offentliga rummet i anspråk ibland utan att ta 

hänsyn till dess omgivande miljö där konsten ofta är avsedd att ses på utan att störa dess 

omgivning och smälta in (Sandström 1982:19). Ibland gör inte konst det och ska istället 

betraktas enbart utifrån sin enskilda existens på en plats. Den smälter kanske inte in i miljön 

men den är placerad där för att poängtera något. Men oftast får konstverken som är menade att 

betraktas på ett visst sätt ändå slutligen ett samband till traditionen på den platsen, vilket då 

resulterar i att den slutligen likväl uppfyller de krav som ställts på konstverket. Platser som 

torg, entréhallar, samlingslokaler eller utrymmen som ligger i anslutning till konsthallar och 

andra byggnader är vanligt förekommande eftersom det är platser där många människor 

befinner sig i rörelse och kan ta del av konsten. Konstverk i offentlig miljö har också kommit 

till utan stöd från kommunen eller stadsplaneringsperspektiv likt Lars Vilks verk Nimis, vilket 

jag kommer diskutera senare i uppsatsen (ibid). Estetikprofessorn Cecilia Sjöholm menar att 

nutida konst i offentlig miljö ofta involverar nya känslor, tankar och synsätt. Den offentliga 

konsten kan vara något som betonar en speciell händelse, en minnesplats, väcka eftertanke 

eller vara en estetisk komplettering till hur en byggnad eller plats betraktas. Konstverk kan 

vara beställda av en stad eller stat, företag eller privatperson eller en institution för att tillföra 

något till en plats (Sjöholm 2017: 13). Sjöholm anser att konst inte är den riktiga verkligheten, 

det kan vara en del av verkligheten, en historia eller bild av hur någonting varit men det 

kanske också kan vara en erfarenhet eller dröm (Sjöholm 2017: 18).  

Konstens uttryck kan synliggöra platsen den befinner sig på. Den blir inte enbart en 

osynlig yta utan ett ställe där konsten får ta plats och det som är bekant upplöses. Sjöholm 

menar att det antagligen är den största åtskillnaden mellan den offentliga konsten och konst 

som finns på museum. Den offentliga konsten bär med sig en historia och tillstånd oberoende 

av placering utomhus eller i en byggnad. Konstverket uppmuntrar att se platsen på ett nytt sätt 

och att interagera med det. Verket medverkar också till att prägla området bara genom att 

existera där och det tillför en annan känsla till platsen än tidigare (Sjöholm 2017: 14). Detta 
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kan bidra till att expressiva lösningar som passar bra med arkitekturen i det avsedda området 

men det kan också fungera som en estetisk förstärkning i omgivningen där verken blir mer 

fristående (Statens offentliga utredningar 1995: 18 s.23). Sjöholm menar att vad ett offentligt 

konstverk är, betyder eller hur länge det får finnas kvar kan variera oerhört eftersom det är 

svårt att veta hur det kommer att tas emot alla gånger (Sjöholm 2017:13). Det offentliga 

utrymmet är en komplex miljö som ibland är svår att förklara. Konsten kan i detta offentliga 

rum användas för att yttra vissa åsikter och/eller leda till reflektion och diskussion. När konst 

förflyttas från museet ut på gatan hamnar den i en annan kontext där den får ta del av flera 

olika perspektiv och synpunkter vilket gör att konstverket kan fungera på olika sätt. En del 

konst kan vara ytlig eller illa omtyckt för att senare omfamnas av sin publik och utgöra 

exempel på den allmänna kulturen eller elimineras. Det blir då att den konst som anses vanlig 

ställs mot den nya konsten där den nya konsten finns till för att väcka reaktion och trotsa 

hegemoni (Clements 2008). Eftersom att den offentliga konsten oftast beställs av 

privatpersoner, diverse intuitioner, stat eller stad så är det möjligt att deras syn av vad konst är 

speglas i valet av konstverk som placeras i det offentliga rummet och besluter vad konst är för 

olika sociala grupper. Hur publiken kommer reagera på detta kan dock varken konstnären 

eller beställaren helt styra eftersom att representationen av vad konst är hela tiden förändras 

beroende på vem som tolkar den och vilken kontext den sätts i (Clements 2008).   

 

2.1 Reaktioner på offentlig konst 

Hur konst upplevs kan manifesteras på olika sätt. Det kan handla om elitism, förståelse av 

konstverket, smak osv. Konst i allmänhet kan ses som något vilket enbart är skapat för en viss 

typ av grupp eller klass – de priviligierade med makt. Konsten kan då bli det centrala i den 

frustrationen som egentligen inte handlar om konstverket i sig, utan de som placerat verket 

där. Det har blivit svårt att separera konsten från fall som inte handlar om konst eftersom 

konsten i sig kan vara en del i en händelse men inte vara det huvudsakliga problemet (F. Senie 

och Webster 1998:171). Det kan också handla om idéer och värderingar över hur något ska 

vara. Den offentliga konsten och stridigheterna kring den frammanar olika betydelser av konst 

som kan uppfattas olika för människor. Därmed får vi en bredare förståelse för vad det 

handlar om egentligen. Det behöver inte nödvändigtvis alltid beröra den estetiska aspekten 

även fast den ofta kan göra det (F. Senie och Webster 1998:173). För att förstå ett konstverk 

krävs några saker, estetikprofessorn Lars-Olof Åhlberg menar att den som betraktar konsten 

måste vara insatt i andra konstverk. Generella livserfarenheter spelar även roll i det 
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sammanhanget. Det krävs inte att man tar till sig det estetiska förhållningssättet till konst och 

motarbetar allt man uppfattar om verkligheten och livet, utan en insikt om vem och vad man 

är blir det centrala för att kunna förstå konst fullt ut. Många gånger kan ett konstverk vara 

väsentligt på olika sätt. När ett konstverk bedöms av människor så blir det också viktigt att ha 

i åtanke ifall konstverket redogör för något viktigt. Konstverket kan ha olika betydelser för 

olika människor på grund av erfarenheter. Det kan också få en viktigare betydelse i 

människors liv ifall det tillför något i människans liv. Det kan vara genom reflektion, 

association eller diskussion som är en del av det verkliga livet (Åhlberg 1999).  

Den postmoderna samtidskonsten har velat uppfattas som en typ av konst som inte bär med 

sig alla modernitetens föreställningar om att vara unik och utvecklas. Som inte är till för att 

behaga alla utan vara hånfull, distanserad och värderingsfri. Alla är inte överens om vad detta 

innebär - vad konst är, vad den betyder och hur den ska fungera, om moraliska skyldigheter 

och hur mycket frihet man kan ha som konstnär (Jönsson 2012: 19–20). Här blir Lars Vilks 

Nimis ett exempel som en kommentar på pågående debatt om vad konst är eller hur det kan 

tolkas. Kulturkritikern Dan Jönsson menar att även fast synen på konst kan ha olika 

anledningar så har de oftast alltid en sak gemensamt, frågan om vad konst är, konstnärligt 

värde, moraliskt ansvar och konstnärlig frihet. Frågor som konstnärer inte har särskilt stort 

intresse av eftersom de ofta är självklara då konsten inte betyder samma sak för alla (Jönsson 

2012: 20). Debatten kan också beröra handlingen i sig som i Anna Odells konstprojekt och 

examensarbete Okänd, kvinna 2009 – 349701, där debatten tog fart innan konstverket var 

dokumenterat och färdigt, där handlingen var det enda som stod i fokus. Den postmoderna 

samtidskonsten som utmärkt sig att vara något ickemateriellt där idén är i centrum (Jönsson 

2012: 104). Konstnären blev som en projektledare som undersökte allt världen hade att 

erbjuda. Konstnären framställde sig som en forskare som inspekterade vardagliga händelser 

och sociala komplicerade strukturer. Ett viktigt uppdrag var att framhäva maktstrukturer 

kopplade till politik, klass, ekonomi, etnicitet och kön (Eriksson och Mankell 2007: 278). 

Detta skiljer sig från traditionell konst som uppfyller de kraven på hur etablissemanget vill att 

konst ska vara, nämligen vacker att titta på (Jönsson 2012: 104).  

Tim Hall och Chereen Smith menar i artikeln Public Art in the City: Meanings, Values, 

Attitudes and Roles att det finns symboliska meningar av hur konsten kan påverka det som 

innefattar kulturella, sociala och rumsliga identiteter (Hall & Smith 2004). Vilket innebär att 

konst även kan påverka dessa delar och ha inflytande på människor. Konflikter inom konst 

börjar där det politiska, sociala och ekonomiska skär sig (Funk 2012: 305). Men konflikterna 

när sig på den oberoende estetiska diskursen medan den även fungerar som värd för 
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stridigheter som behöver stöd av andra kontroverser om konst gällande dess funktion, dess 

värde och dess sociala och politiska mening. De spänningar som uppstår i de fälten inryms i 

det offentliga rummet och påverkar därför också hur konsten bemöts. Funk menar att om 

konsten upplöses i det sociala sammanhanget så förlorar konsten sitt oberoende omdöme 

samtidigt som den förlorar sin frihet från utomstående påverkan (Funk 2012: 306).  

Kulturforskaren Tasos Zembylas hävdar att konst utlöser många olika känslor hos 

människor och att det finns många olika bakomliggande orsaker till varför det sker. Det kan 

röra sig om tolkning av verket och vad det kan förmedla, alltså det estetiska värdet av 

konstverket. Men det kan också handla om det som är lagligt eller vad som är lagligt. 

Värdering av konst är komplex eftersom den är så mångsidig. Det är inte enbart en sak som 

bedöms utan flera olika faktorer blir väsentliga. Ett offentligt konstverk kommer i det 

offentliga rummet att innefatta olika bedömningar, uppfattningar, syften och idéer av vad 

konst är samtidigt som kulturella uppfattningar blir viktigt. Det omfattar inte enbart vad som 

är bra eller dålig konst, fult eller fint och andra kategorier av smak och uppskattning, utan det 

behandlar ofta huvudsakliga samhällsfrågor. Konst kan uppfattas på olika sätt eftersom 

människor kan ta till sig konst på olika sätt beroende av tolkningsmönster, erfarenheter och 

uppfattning av vissa idéer och tankesätt. Känslomässiga reaktioner kan därför vara 

förutbestämda eftersom att varje individ har med sig föreställningar och uppfattningar om hur 

saker ska vara vilket gör att ens åsikt känns fastställd med full säkerhet. Samtidigt gör det att 

det blir svårare att se eller förklara varför det är så (Zembylas 2004). Zembylas menar att det 

går att se konst från olika perspektiv – historiskt, estetiskt och politiskt men att konstbråk inte 

bara uppstår, utan att det måste finnas en situation som utlöser detta. Det handlar om tolkning, 

förväntningar och institutionella kontexter och det måste oftast finnas en orsak eller ett motiv 

till att en konstdebatt inleds. Konstbråken kan också uppstå spontant efter en händelse och det 

krävs inte mer än olika uppfattningar då (ibid). Detta kan då uttryckas på olika sätt, ibland 

leder det till en lokal debatt i dagstidningars åsiktsdelar med mängder av insändare eller blir 

till ett rikskänt nyhetsinslag på tv (Larsson & Åsbrink 2008:95). Konstbråk med konflikter 

kan även vara avsiktliga från beställarens och/eller konstnärens sida. Ofta kan en konstnär 

skapa ett verk för att belysa ett särskilt ämne som hen anser är viktigt att lyfta fram, eller för 

att se hur långt det går att förskjuta lagens gränser. Det blir då en koppling till ett politiskt 

ställningstagande med konsten som verktyg (Zembylas 2004). Vilket återigen belyser det som 

konsthistorikern Harriet F Senie och Sally Webster hävdar att konsten blir det som sätts i 

fokus för den irritationen som egentligen inte handlar om konsten. Konsten kan vara en del av 

en händelse eller historia men det behöver inte vara det centrala i konflikten (Senie & Webster 
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1998:171). Politiska konflikter skiljer sig från privata eftersom de påverkar flera individer i ett 

samhälle. Eftersom det offentliga rummet delas av individer med olika bakgrund, värderingar 

och synsätt betyder det att det finns flera olika perspektiv att ta hänsyn till i en debatt 

(Zembylas 2004). Tryckt medias medverkan i konstdebatten har också varit med och påverkat 

hur argumentation eller intellektuella vinster av konstens inverkan förkroppsligas för vissa 

grupper. Tidningar eller annan media som radio eller tv kan då fungera som ett 

kommunikationsmedel för att få större spridning av reaktioner och åsikter (Klancher 2012: 

239). Paul Clements skriver i artikeln Public art: radical, functional or democratic 

methodologies? att det går att hävda att om det offentliga rummet är tänkt som en demokratisk 

del av samhället (och därför måste vara neutralt), eftersom att det annars kan hindra samtalet 

och inte nå en större del av samhället. Så stämmer det inte överens med verkligheten som mer 

fungerar som ett utrymme att framföra meningsskiljaktigheter mellan grupper och hur det i sig 

påverkar konsten och hur konsten är med och påverkar detta (Clements 2008).  

 

2.2 Estetiska värden hos offentlig konst 

Offentlig konst ses ibland som upprörande beroende av dess utseende. Det kan handla om hur 

konstverket är utformat i form, färgval eller vilket budskap verket förmedlar. För att förstå ett 

konstverk är det enligt vissa viktigt att se skulpturen eller konstverket på plats för att få en 

känsla av vad verket förmedlar och/eller förstå eventuella associationer för att uppskatta det 

rent estetiskt (Sandström 1982: 32). Samtidigt så finns det en mening med konst eller ”öppen 

konst” där det är meningen att betraktaren själv tolkar det den ser och då kanske inte det är 

något i konstverket som attraherar betraktaren utan personen kanske rent ut sagt tycker att ett 

konstverk är fult eller förstör en miljö (Sandström 1982: 35). Konstverk har många gånger 

funktionen att passa in i ett helhetsgrepp ibland byggnader i exempelvis ett lägenhetsområde. 

Skulpturen kanske inte gillas av alla direkt på grund av konstnärliga traditioner eller smak  

och en del kanske tar avstånd medan andra kanske inte alls bryr sig om konstverket. Trots det 

kan verket senare få en betydelse för många som en del av ett områdes identitet (Sandström 

1982: 36).  

Att väga in personliga värderingar i ett konstverk kan vara ett av sätten att uppfatta konst. 

Men det behöver inte vara det enda sättet att uppfatta konst, ibland uppfattar människor inte 

konst enbart som estetiskt tilltalande utan bedömer kanske bara dess färg eller pris vilket 

också är en del av en tolkning (Nanay 2018). Nanay menar att idéen av estetiska erfarenheter 

inte bör förenas med konst precis som att alla våra erfarenheter av konstverk inte behöver 
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associeras med estetiska erfarenheter (ibid). Ser vi ett konstverk så behöver det inte 

nödvändigtvis betyda att de estetiska värdena är det som kopplas till verket utan det kan även 

vara andra faktorer som spelar roll. Konstverkens estetiska värde kan ha långvariga effekter 

på hur vi uppfattar vardagliga situationer, både positivt och negativt. Det behöver inte ens 

handla om konsten i sig utan påverka hur vi ser på händelser generellt (Nanay 2018). De 

estetiska värdena av konst blir relevant för att studera vad som påverkar människan till 

reaktion när den möter konst rent stil-eller utseendemässigt. Om det är flera faktorer, som jag 

nämnt i föregående avsnitt - om makt, erfarenhet, grupptillhörighet etc, som samspelar. Eller 

ifall den estetiska delen, stilen och utseendet på konstverket blir väsentligt i bedömningen av 

konst. Sedan hur det framförs och formuleras i debatten om konst. 

 

3. Analys 

I detta avsnitt kommer jag med hjälp av en argumentationsanalys att analysera och jämföra de 

20 insändarna till Jag tänker på mig själv, 2005, Övermålning och åtta debattartiklar om 

Nimis. Först beskrivs de olika konstverken, hur de väckt reaktioner och uppfattats, för att 

sedan gå över till analysen av debattartiklarna och insändarna. Men jag kommer också 

beskriva hur jag har gått tillväga för att få fram resultatet. De frågorna jag utformat själv ska 

fungera som ett stöd i utformningen av argumentationsanalysen för att anknyta till teorier om 

offentlig konst. I frågorna blir det viktigt att få fram ståndpunkten till konstverket, vilka skäl 

som framförs för ståndpunkten, val av ord, vad som lyfts fram som viktigt innehåll i form av 

reaktioner och hur konstverket uppfattas i texten, samt typen av argumentation som används i 

insändaren eller debattartikeln. Med (P) menar jag påståendet som förs fram om skribenten är 

för eller emot konstverket, (G) betyder skälen till de påståenden som framförts och (Ga) är till 

för att läsaren kan godta påståendet med skälet som underlag. Ofta handlar det om normer, 

regler eller allmänna grundläggande attityder i livet som delas av skribenten och läsaren 

(Toumlin 2003: 91-92). Men även med hjälp av modellen ”debattknepen i det politiska 

språket” av Mats Wingborg som innebär att det kan finnas vissa argumentationer i ett 

debattinlägg som berättar något om hur skribenten vill att dess text ska uppfattas (Wingborg 

2007:18). Jag väger också in olika teorier om hur ett offentligt konstverk kan uppfattas. Alla 

datum avser när texterna är publicerade. Det är också värt att nämna att jag lyfter många 

värdeassociationer för att få fram hur de olika verken uppfattas av olika personer.  
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3.1 Nimis 

3.1.1 Beskrivning av verket 

Nimis är en träkonstruktion skapad av drivved, trädgrenar och plankor uppbyggd med flertalet 

torn som är omkring 10–20 meter höga. Några av dessa tornen är förenade med olika bryggor 

emellan som ibland kan vara slutna men också kan fungera som en öppen  

trappa. Hela verket sträcker sig längs den ravinen den är belägen i och kan nästan kännas som 

en naturlig del av naturreservatet den är placerad i (Tom O’Dell 1999:266). Verket är beläget 

i Kullabergs naturreservat vid havet i Skåne och utefter åren blivit tillbyggt och återskapat 

efter vandalisering med yxor och motorsågar, anlagda bränder men också naturliga orsaker 

som vind och vågor (O’Dell 1999: 274).  

 

3.1.2 Reaktionerna på Nimis 

Lars Vilks började med hjälp av drivved år 1980 bygga på den skulptur som växt fram och 

idag kallas för Nimis, vilket han gjorde utan att ansöka om bygglov. Efter två år fick 

myndigheterna reda på Vilks konstruktion efter en polisanmälan och först då började 

stridigheterna som håller i sig än idag. Lars Vilks har deltagit i flertalet juridiska processer där 

han bland annat har stått mot Länsstyrelsen i Skåne om olovligt bygge samt att de ansåg att 

konstverket kunde utgöra en fara för människor som kunde skada sig (P1 Kultur 111226). 

Länsstyrelsen hävdade att Nimis var en byggnad medan Vilks inte gjorde det. Arkitekter fick 

undersöka byggnaden och kom fram till att det inte var det (O’Dell 1999: 272). Vilks har 

senare genom åren blivit dömd i tingsrätten men sedan frikänd i hovrätten. Motståndet slutar 

inte där, Nimis har flera gånger utsatts för vandalisering i form av anlagda bränder och försök 

att sågas ned men det har också skett en naturlig förstörelse i form av storm och vågor från 

havet som ligger i anslutning till verket (P1 kultur 111226). Detta rör inte bara upp känslor 

hos meningsmotståndarna utan medverkar också till stor del att marknadsföra verket när det 

redogöras för i media - både lokalt och i riksmedia, och bidrar till en större turistattraktion av 

Nimis (O’Dell 1999: 275). Nimis är inte en plats som är skyltad till utan det är en plats dit 

besökaren måste hitta själv. Skulpturen har blivit till en kreativ plats där besökaren själv får 

utforska och bestämma sin medverkan i (O’Dell 1999:276).  

Trots alla omständigheter har Vilks inte låtit sig stoppas från att bygga upp Nimis igen. 

Vilks menar att de juridiska processer som han har genomgått med Nimis har blivit en del av 

konstverket. Hans konst präglas till stor del av att testa gränser, hur mycket det går att tänja på 

gränser för det som är tillåtet och kanske förändra det som är förbjudet till att inte bli det. 
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Nimis är byggt som en slags hämnd på havet eftersom han var med om en händelse i 

anslutning till platsen, där han nästan drunknade. 1996 utropade Vilks området konstverket 

ligger på till en ”självständig stat” som han kallar Ladonien, vilket ytterligare ska komplicera 

för rättsväsen att komma åt verket. Ladonien har egna ministrar och kungligheter och målet 

med detta är enligt Vilks själv att få självstyre över Ladonien. Eftersom att det har blivit en 

sån stor turistattraktion kan det vara en bidragande faktor till varför det står kvar idag (P1 

kultur 111226). När Vilks sålde sitt verk till konstnären John Bueyes och efter hans död 

konceptkonstnären Christo så förflyttades ansvaret över vem som skulle ta ansvaret för att 

Nimis skulle tas bort vidare (O’Dell 1999: 271). Tanken är att verket ska stå kvar till 2030 

eftersom att det då har gått 50 år sedan verket uppfördes men också att det krävs mycket 

underhåll på grund av material och läge (P1 kultur 111226). 

 

3.1.3 Debattartiklarna om Nimis 

”Låt Nimis stå kvar” 

Den första debattartikeln om Nimis publicerades den 9 augusti 1982 i Sydsvenskan och skrevs 

av Sven Sandström. Sandström vill att Nimis ska få vara kvar på Kullabergs naturreservat (P). 

Övertalningsdefinitioner som ”imponerande” och ”rikt” används för att påverka läsaren till sin 

tes (Wingborg 2007:18). Han menar också att ”det finns en mängd lagar och normer och lagar 

i samhället som de flesta är helt överens om att erkänna och önskade se tillämpade i 

vardagen”(Ga). Garanten blir för att läsaren ska acceptera påståendet med dess 

grund.”…Placeringen på en strand som hittills varit nästan helt otillgänglig utom med båt 

också organiskt naturlig”(G). Sandström använder normativa påståenden i sin text i form av 

”oss” för att visa på hur det skulle kunna vara om Nimis får stå kvar (Wingborg 2007:18). 

Men texten innehåller också oklarheter i meningen ”Det är genuint, generöst och ett särpräglat 

konstverk, rikt på variationer och överraskningar och ut mot det oprövade och friska, skulle 

vara något till övermått förekommande(P)”. Vad menar Sandström i detta fallet? Vad betyder 

oprövade och friska? Oprövade kan betyda något som inte testats förr men det blir inte 

självklart vad han menar och kan då hamna i kategorien vagheter. Friska kan också vara en 

form av vaghet men passar bättre under mångtydigheter eftersom att det kan innebära flera 

olika saker som pigg, kry, frisk från sjukdom etc (Wingborg 2007: 20-21). Men om man går 

tillbaka till meningen ”Det är genuint, generöst…” så redogör Sandström för hur Nimis är, 

eller egentligen hur han uppfattar Nimis, som genuint, generöst och särpräglat. Vilket han gör 

för att andra ska ta till sig hans åsikt och förstå hur rätt han har i fallet (Wingborg 2007:20). 
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Andra saker jag lagt märke till i argumentationen är ”spränga gränser” och då syftar han till 

vad som är lagligt. Det kan vara en värdeassociation för att skriva att Nimis kan vara något 

som ändrar lagarna till vad som är möjligt att göra konstnärligt (Wingborg 2007: 18).  

 

”Riv Nimis” 

Den 12 augusti 1982 publicerades Lars-Göran Oredssons debattartikel i Sydsvenskan. Han är 

Nimis (P). Vilket är påståendet till ämnet. ”Om Nimis får stå kvar på Kullaberg kan denna 

processen avstanna eller förlora vitalitet och styrka”(G). Med process menar han den 

konstnärliga processen som Nimis innefattar. Detta är ett skäl till varför det inte ska stå kvar. 

Det finns vissa oklarheter i påståendet eftersom att han inte förklarar innebörden av 

konceptkonst särskilt utförligt, och sedan ses inte Nimis på samma sätt av alla vilket kan vara 

grundat på livserfarenheter (Åhlberg 1999). Men det kan också som Zembylas säger handla 

om andra orsaker för vad som är lagligt eller anses estetiskt tilltalande (Zembylas 2004). 

Oredsson menar att Nimis är ett konceptkonstverk och då ingår det i idén att verket ska rivas 

men det han är vag med är att förklara konceptkonstens innebörd. Han skriver att det är en idé 

men det kan uppfattas på många olika sätt. En idé blir en mångtydighet eftersom om ”Nimis 

är en process som började med tanken Nimis vilket är en idé”(G) så blir det svårt att förstå 

vad han menar med idé när han inte uttrycker det i texten. Oredsson menar att idén är 

konceptkonst men vad mer är då konceptkonst? (Wingborg 2007: 21). Slutligen så menar han 

att Nimis ska rivas för konsten skull och Lars Vilks skull. Vilket är en övertalande sats utan 

argument, i och med att han inte har förklarat utförligt vad konceptkonst innebär så kan han 

använda detta sista påstående för att visa läsaren att han har rätt och de som inte håller med 

har fel (Wingborg 2007:19). 

 

”Nimis borde bevaras” 

Den 20 augusti 1982 publicerades Crispin Ahlströms debattartikel i Göteborgs-Posten. Han är 

för Nimis (P). Vilket är påståendet. Han förklarar vad Lars Vilks sysslar med för konst och 

vad konceptkonst är ”skapande av färdiga, ovärderligt bestående verk”, där idé, utförande, 

debatt, dokumentation och hela det skeende som kan knytas till verket ingår som integrerade 

delar”(G). Detta är ett skäl till varför Nimis borde stå kvar. Efter att ha förklarat hur långt tid 

Nimis tog att bygga, hur många torn som finns samt vikten på Nimis så förklarar Ahlström att 

”det inte bara är siffermässigt imponerande. Med eller mots Vilks vilja har Nimis estetiska 

värden”(G). Även detta är ett skäl till varför Nimis borde stå kvar men det är också ett 
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normativt påstående av hur Ahlström uppfattar verket (Wingborg 2007:10). Det förekommer 

också viss värdeassociation när han använder ett värdeladdat ord som ”imponerande” som kan 

tolkas som att han använder för att visa läsarna vad Nimis är för honom och därmed involvera 

känslomässig reflektion (Winborg 2007: 18). ”Allt tyder dock numera på att länsstyrelsen gått 

den enkla och breda vägen och kommer klassificera Nimis som svartbygge”. Det kan också 

tolkas som en övertalningsdefinition med ordet ”enkla” för att än en gång påpeka för läsaren 

och övertala om att Nimis inte borde rivas (Wingborg 2007: 19).  

 

”Låt Nimis stå kvar” 

Den 29 augusti 1982 publicerades Lars-Göran Oredsson ännu en gång i Sydsvenskan med 

artikeln. Han är för Nimis(P), vilket är påståendet. ”Jag ville visa konceptkonsten som idé men 

eftersom att det inte är allmänt känt i Sverige så gick det inte fram”(G). Detta är skälet till 

varför han är för konstverket. Han menar att meningen med hans debattinlägg inte gick fram 

utan missförstods. Tesen att Nimis gärna får stå kvar bygger han på att i och med att hans 

förra artikel inte uppfattades som den skulle – om vad konst är 1982, så tycker han att Nimis 

gärna får stå kvar. Det blir i sig en oklarhet varför han ändrar sig, han anser att rivningen är en 

del av verket men eftersom att läsarna inte uppfattade det så bör det rivas. Det kan tolkas som 

en vaghet i vad han menar med ”gärna”, syftar han på att andra ska få ta ställning till det 

själva? ”Som den konstvetare jag är har jag naturligtvis noga aktat mig för att ifrågasätta om 

den drivvedshögen på Kullaberg är konst”. Här nämner han sin titel, konstvetare vilket kan bli 

en trivialitet i sammanhanget eftersom att det inte blir särskilt relevant när han försökte lista ut 

vad konst är. Precis som jag skrivit i avsnittet om offentlig konst och reaktionerna av konst så 

kan alla ha en uppfattning om det oavsett konstvetare eller ej (Jönsson 2012: 19-20). I samma 

mening använder han ”naturligtvis” vilket blir en värdeförstärkande platthet för att försvara 

sitt tidigare resonemang om vad konst kan vara, vilket han själv erkänner att han misslyckades 

med (Wingborg 2007: 22). 

 

”Nimis - bygget brottsligt” 

Den 4 september 1982 publicerades P.G Bernstavs debattartikel. Bernstav är emot Nimis (P). 

Bernstav använder sig av ordet ”naturligtvis”, vilket kan tolkas som en värdeförstärkande 

platthet för att påpeka att det finns ett estetiskt värde hos Nimis. Vilket han gör för att inte 

kunna angripas av motståndare i den estetiska aspekten av Nimis. Istället så anser han att det 

är ”faktum” att Nimis är brottsligt eftersom det är byggt på naturskyddat område (Ga). Det 



21 
 

kan i och för sig uppfattas som ett argument som har värde, men och andra sidan så är det inte 

självklart att Nimis uppfattas som en byggnad av alla och är då inte olaglig eftersom att det 

inte står någonting i lagen om att konstverk inte får uppföras i naturreservat (med sagt så har 

högsta domstolen ansett att det är en byggnad och byggnader i en mer omfattande storlek får 

inte uppföras utan bygglov) (P1 kultur 111226). Samtidigt är det en garant för att lagar är en 

grundinställning mellan skribenten och läsaren. ”Faktum” kan också tolkas som en 

värdeassociation för att läsarna ska instämma i hans åsikt i och med att han hänvisar till lagen 

(Wingborg 2007: 18). ”Sjövägen är det bästa sättet att ta sig dit då slipper man våga livet i den 

branta sluttningen ner mot havet”(G). Det är ett skäl till påståendet emot Nimis. ”Branta” och 

”våga livet” kan tolkas som uttryck för övertalningsdefinitioner för att påverka läsaren med 

sin uppfattning av Nimis placering (Wingborg 2007: 19). Bernstav använder sig också av 

övertalande satser utan argument där han lyfter fram hur sommargäster ser på 

kustbefolkningen och att stadsbor har större tillgång till kultur. Den sista frasen ”att stadsbor 

har större tillgång till kultur (Ga)” blir en trivialitet eftersom det används som en utfyllnad i 

texten av det han vill framföra (Wingborg 2007:22). Men samtidigt är det en garant som är en 

grundhållning mellan skribenten och läsaren. Konst (och annan kultur) finns ofta på platser 

med mycket folk i rörelse (Sandström 1982:19). Slutligen så ger han ett förslag på en 

skulptur, istället för Nimis från byalaget (vilket han är ordförande i), och hur den ”skulle knyta 

samman gångna generationer med vår moderna tid och minnas som flydda tider”. Vilket kan 

tolkas som övertalningsdefinitioner om hur han vill att läsarna ska uppfatta Nimis (Wingborg 

2007:19).  

 

”Nimis i våra hjärtan” 

Den 7 september publicerades Erland Lagerroths debattartikel i Sydsvenskan. För Nimis (P). 

Detta är påståendet. ”Det har blivit ett minnesmärke för oss som bor på Kullaberg”(G). 

”Nimis har gett trakten vad den saknade – andligt innehåll, konstnärligt liv, originellt och 

egensinnat skapande som ger liv åt debatten”(G). De två meningarna är skäl till varför han 

stödjer Nimis. Men det kan även tolkas som att han använder en värderingsdefinition av 

”saknade”, för att få läsaren att godta hans åsikt. Det är även ett normativt påstående eftersom 

det är så Lagerroth anser att det ska vara, ett verk som bidrar med något till bygden 

(Wingborg 2007: 18, 21). Han skriver att Nimis ger rörelse och utveckling åt idyllen(G) och 

inte lämnar någon oberörd. Det kan också tolkas som ett normativt påstående i ett försök att 
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övertala läsaren om sin åsikt (Wingborg 2007:10). Samtidigt som att det är ett stöd för att 

läsaren ska godta påståendet. 

 

”Vilks vill göra mystik av konsten”  

Den 13 september 1982 publicerades Allan Friis debattartikel i Sydsvenskan. Friis är emot 

Nimis(P), han anser att hans konstteori inte håller och att konst och vetenskap inte kan 

förenas(Ga). Att han är emot är påståendet och att vetenskap och konst inte kan förenas är en 

garant eftersom att det är en grundhållning. Samt att Nimis är ett försök av Vilks till att vara 

mystisk och speciell (G). Vilket är ett skäl till varför han är emot. ”Jag vet vad Vilks kommer 

att svara: ’Se där, ännu ett bidrag till mitt teoribygge och ännu ett ”bevis” på att mitt 

konstverk fungerar’. Det blir i så fall det sista argumentet, den troendes sista argument, innan 

hela teoribygget rasar samman”. Det är inte helt självklart om han syftar på den konstteorin 

Vilks har uppfört av Nimis eller om han syftar till själva verket när han använder frasen 

”teoribygget” vilket gör att det kan tolkas som en vaghet (Wingborg 2007: 21). 

  

”Nimis-konst eller antikonst”  

Den sista debattartikeln om Nimis publicerades den 28 september 1982 av Kerstin Uwe. Hon 

skriver att hon är för Nimis (P). Hon menar att konstverkets estetiska värde är svårmätbart… 

(G)”Som konstnär håller jag med honom om att verket tar sig vackert från havet och smälter 

in i landskapet – det är ju skapat av vår kulturs avvikssidor”(G). Detta utgör ett skäl till 

påståendena. Hon använder sig av titel, konstnär vilket kan tolkas som att hon använder för att 

skapa en relation till Vilks så att läsaren kan värdera hennes åsikt ytterligare (Wingborg 

2007:18).”Även om Vilks bröt mot politiska lagar bör Nimis stå kvar, som ett bevis på 

demokratins flexibilitet” (Ga). Detta gör att läsaren kan godta påståendet och skälen. 

Samtidigt visar det på att demokrati möjliggör att konst kan uppfattas olika och det beror på 

vem som tolkar den och vilken kontext den sätts i (Clements 2008).   

 

Sammanfattning: 

Sammanfattningsvis så finns det både positiva och negativa reaktioner på Nimis. Det finns 

uppfattningar om att konstverket är ”vackert”, ”genuint”, att det passar in i miljön, att det kan 

gynna Höganäs kommun genom att fungera som en turistattraktion och därmed få fler turister 

till platsen. Andra reaktioner som framfördes handlade om att Nimis hade estetiska värden och 

var ett imponerande bygge, som tog långt tid att bygga och hade många torn. Men också att 
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det ansågs vara ett olovligt bygge då Nimis är skapat i ett skyddat naturområde och att 

konstnären till verket, Lars Vilks är löjlig som hittat på en egen konstteori eftersom den inte är 

vetenskaplig.  

 

3.2 Jag tänker på mig själv, 2005 

3.2.1 Beskrivning av verket 

Jag tänker på mig själv, 2005 är en bronsskulptur vilken gestaltar två nakna kvinnor, en 

mager och en överviktig ställt mitt emot varandra utanför Växjös konsthall (Smålandsposten 

060504).  

 

3.2.2 Reaktionerna på Jag tänker på mig själv, 2005 

2006 började Växjö kommun satsa mer på offentlig konst och flera av dem 

uppmärksammades och kritiserades i media, ett av dem var Marianne Lindberg De Geers verk 

Jag tänker på mig själv, 2005 eller Bronskvinnorna som den också har benämnts som 

(Växjö.se 180411). Kommunen i Växjö erbjöd sig att köpa skulpturen då den hade tagits emot 

positivt av konsthallens besökare men kultur- och fritidsförvaltningen tackade nej på grund av 

ekonomiska själ. Senare hörde styrelsen i kommunen av sig igen och ville göra det möjligt för 

kulturnämnden att köpa bronsskulpturen (Smålandsposten 060504). Alla Växjöbor höll dock 

inte med konsthallens besökare om konstverket. Verket har bland annat påståtts vara en 

förskräcklig syn i stan, beskyllts för att förfula miljön och de har även blivit påklädda med 

olika plagg (Tidningen Kultur 070324). Jag tänker på mig själv har råkat ut för vandalisering 

ett flertal gånger där det bland annat sågades ner hösten 2006 men verket återinvigdes igen 

efter reparation våren 2007 och bevakas numera med övervakningskamera (P4 Kronoberg 

060309). Enligt Lindberg De Geer själv är verket en inspiration till att tala mer om 

kroppsidealet (SVD 061130).  

I Smålandsposten i april 2006 skrivs det i artikeln Bronskvinnorna till salu att Växjö är 

intresserade av att köpa konstverket för 500 000 kronor som är begärt men att kommunen inte 

har råd (Smålandsposten 060429). Några dagar efter skriver Smålandsposten om verket igen 

och att kommunen nu ska köpa skulpturen (Smålandsposten 060503). Den 12 maj bekräftas 

det av Växjö kommun att kulturnämnden fått bidrag att köpa in konst till kommunen varje år, 

och att de har lånat pengar från kommunen som senare ska betalas tillbaka (Smålandsposten 

060512). Det är efter dessa tidningsartiklar som reaktioner börjar skickas in till 

Smålandsposten i form av insändare.  
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3.2.3 Insändarna om Jag tänker på mig själv, 2005 

Samtliga insändare angående Jag tänker på mig själv, 2005 publicerades i Smålandsposten 

2006.  

 

”Flickorna i Småland – Bronskvinnorna?” 

Den 9 maj publicerades Ingmar Nordström insändare. Han är emot konstverket(P). Detta är 

påståendet. ”Med stor förvåning läser jag i Smålandsposten att Carl-Olof Bengtsson och de 

styrande i kommunen har ’hittat’ en halv miljon kronor, så nu kan kommunen köpa 

Bronskvinnorna”. Han använder sig av ordet ”hittat” vilket kan uppfattas som en 

värdeassociation eftersom han nyttjar ordets innebörd så att läsaren ska förkasta verket 

(Wingborg 2007:18). Att han kommenterar kostnaden av verket blir också väsentligt. Precis 

som Sandström hävdar kan det ibland vara en avgörande faktor till hur ett konstverk uppfattas 

(Sandström 1982:17). Han ställer sig också frågande till vad han ska uppleva när han betraktar 

konsten. ”Snälla Carl-Olof Bengtsson och de styrande, förklara för mig vad ska jag 

uppleva(G) när jag betraktar dessa båda bronskvinnor”. ”Snälla”, ”förklara” och ”uppleva” 

kan tolkas som värdeassociationer eftersom han syftar på C-O Bengtsson och de som styr i 

kommunen, han vill avfärda deras beslut att köpa in konsten genom att ifrågasätta vad han 

själv (och Växjöbor) ska ha för nytta av Jag tänker på mig själv, 2005 (G) (Wingborg 2007: 

18). Vad han ska uppleva och ha för nytta av verket blir ett skäl för påståendet. Nordström 

föreslår även att ”använda pengarna istället som en grundplåt till en staty i glas föreställande 

Christina Nilsson”. Sedan föreslår han slutligen en bronsplatta utanför en skolas gymnastiksal 

till minne av Per-Henrik Ling som var ”svenska gymnastikens fader”. ”Kostnaden för 

bronsplattan kan väl vara några hundralappar”. Det sista han säger: ”jag föreslår att 

kommunen och Friskis o Svettis i stan anordnar en ”Lingiad” till exempel vart fjärde år” som 

ska fungera som en gymnastikfest. Detta kan tolkas som en värdeladdad platthet eftersom 

”föreslår” syftar till att kommunen ska göra något annat av pengarna och för att inte bli 

avfärdad som en person som inte kommer med egna förslag, så föreslår han vad kommunen 

kan göra istället. ”Carl-Olof Bengtsson, dessa idéer framförde jag till dig för flera år sedan till 

dig”. Vilket kan uppfattas som en övertalande sats för att visa läsarna hur rätt han har i 

sakfrågan (Wingborg 2007: 18).  
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”Tänk efter en gång till” 

Den 10 maj publicerades Sven-Erik Jonssons insändare. Jonsson är emot verket (P). Vilket är 

påståendet. ”Jag hoppas det inte är över!” ”Kommunen använder 500 000 kronor av våra 

skattemedel (!) (Ga) att köpa konstverket för och tänker sig till råga på allt att eventuellt 

placera det vid stadsbiblioteket! (G) Konstverket är fult! (G) Skall det nu tillåtas att förfula 

också vårt vackra bibliotek? (G) Tänk efter en gång till Carl-Olof Bengtsson med flera”. 

Det finns olika skäl till varför konstverket inte ska vara kvar, dels för att det anses vara fult 

men även kostnadsmässigt, vilket i sig kan vara en faktor till hur ett konstverk bemöts 

(Sandström 1982:17). Dess estetiska aspekt, att konstverket är fult och förfular miljön 

framförs men vad betyder det egentligen? Fult används för att definiera konstverket och kan i 

texten tolkas som en övertalningsdefinition för att påverka andra människor om fallet 

(Wingborg 2007: 19). Alla inte heller överens om vad fin konst är (Jönsson 2012: 19). 

Garanten är där för att läsaren ska godta påståendet och dess grund. Slutligen uppmanar 

Jonsson C-O Bengtsson med flera att reflektera över sitt beslut vilket han kan göra för att 

precis som hos Nordström, påpeka för kommunen hur fel de har i frågan. Jonsson använder 

värdeassociationer vilket kan uppfattas som att han använder för att få med sig andra 

Växjöbor på sin sida och förkasta deras beslut (Wingborg 2007:18).  

 

”Konstverket väcker många tankar hos mig” 

 Den 12 maj publicerades S. Bergvalls insändare. Skribenten är för verket vilket är det 

huvudsakliga påståendet (P). ”Med glädje läser jag att Växjö kommun har lyckats skrapa 

fram pengar till Bronskvinnorna. Detta konstverk väcker många tankar hos mig(G)”. Detta är 

det ett skäl till påståendet, till varför det bör få finnas. ”Människokroppen är i grunden en 

fantastisk skapelse”(Ga). Vilket är en uppfattning som många av oss delar och används för att 

visa att det inte är något fel med hur skulpturerna ser ut. ”Jag tänker på mig själv väcker 

känslor som gör att man tänker på alla människor”(G) vilket också är ett underlag till 

påståendet eftersom att påverkar eller kan påverka alla som bor i Växjö. ”Väcker” och 

”tänker” kan tolkas som värdeassociationer som Bergvall använder för att utnyttja ordens 

positiva inslag till att övertala människor till varför verket är så bra för Växjö (Wingborg 

2007: 18).  
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”Bronskvinnorna” 

Den 20 maj publicerades Gerd Wrangs, Hovshaga insändare. Wrang är emot verket (P) vilket 

är påståendet i texten. ”Dessa förfärliga figurer (G). Vad menar man egentligen. Överviktiga 

kvinnor vad känner de?” Förfärliga figurer är ett underlag för att stödja påståendet. Och vilket 

pris, en halv miljon(G). Förslag: Så länge statyerna är kvar – alla vi som protesterar – åk upp 

till kupan och köp kläder och häng på dem (Ga)”. Priset är också ett underlag för att stödja 

påståendet. Det sista blir en garant eftersom den behövs för att läsarna ska acceptera Wrangs 

åsikt. Wrang tar även upp kostnadsfrågan, precis som Nordström och Jonsson som också var 

kritiska. Meningen ”överviktiga kvinnor vad känner de? kan uppfattas som en oklarhet 

eftersom det är svårt att förstå vad hon syftar på samtidigt som att det kan vara en trivialitet då 

det inte har något egentligt värde i texten (Wingborg 2007: 22).  

 

”Jag tänker på mig själv” 

Den 29 maj publicerades en insändare av Birgitta Gunnarsson, Lammhult. Gunnarsson är för 

konstverket (P) vilket är själva påståendet. För att ha underlag för påståendet skriver hon det 

är få konstverk som har ”berört mig så djupt”(G) och syftar då på bronskvinnorna. ”Tänk en 

så orättvis värld vi lever i – och så lite vi ’tjockisar’ gör för att hjälpa de många magra 

människor på våran jord”(Ga) är en garant för att läsaren ska godta påståendet och dess 

underlag. ”Vi” kan tolkas som ett normativt påstående för att visa att det är något vi 

tillsammans inte borde leva i (Wingborg 2007:10). Hon har också skrivit om sina upplevelser 

av verket som kan tolkas som garanter för hur läsaren ska godta påståendet och underlaget - 

att det kan beröra människor. ”Aldrig” komma att glömma den. Aldrig kan i sammanhanget 

uppfattas som ett värdeladdat ord – en värdeassociation som syftar till att få läsaren till att 

godta hennes åsikt om verket är bra. 

 

”Varför inte två nakna män istället?” 

 Den 16 augusti publicerades en insändare av Cattis. Cattis är emot verket (P) vilket är 

påståendet i texten. Skälen till påståendet handlar om att det är två nakna kvinnor och att de är 

fula (G). Hon anser att det är kränkande mot ”oss” kvinnor, ”oss” kan tolkas som ett 

normativt påstående som syftar till oss som i ”vi kvinnor i Växjö” gemensamt borde tycka 

såhär (Wingborg 2007: 10). ”Varför inte ställa upp två nakna män?” kan vara en garant 

eftersom det är ett förslag till hur det istället skulle kunna lösas så att läsaren kan godta 

påståendet med skälen till det med ett annat förslag istället för att enbart klaga. ”Fula” kan 



27 
 

uppfattas som en värdeassociation där Cattis försöker utnyttja ordets sämre inslag för att 

övertyga läsarna om att det är så (Wingborg 2007:18).  

 

”Placera eländet inomhus” 

Den 4 december publicerades Åke Johanssons insändare. Johansson är emot konstverket (P) 

vilket är ett påstående. Skälen han har för detta påstående är att det är ett ”elände”. Samtidigt 

skriver han att han inte tycker om att den utsatts för sabotage. Han påpekar även priset – en 

halv miljon kronor. ”Kan detta vara möjligt? Hur har man kommit fram till detta pris?”, ”Vem 

godkände detta pris? Vad kostar renoveringen?” (G). Johansson menar sedan att ”verket bör 

flyttas inomhus. Lämpligen i kommunhusets foajé (Ga). Därigenom slipper de flesta Växjöbor 

se eländet”. Eftersom att verket är beställt av kommunen menar Johansson att det borde stå i 

deras lokaler eftersom ingen vill se det utomhus – drabbats av sabotage. Detta kan uppfattas 

som garant för att läsarna ska acceptera hans åsikt. Det går också att uppfatta att han använder 

sig av ett antal övertalningsdefinitioner när han påpekar priset på konstverket. Vilket kan 

tolkas som att han försöker övertala läsarna till sin ståndpunkt (Wingborg 2007:19).  

 

”Christina Nilsson är inte fel” 

 Den 5 december publicerades en insändare av Göran Flood. Flood är emot konstverket (P) 

vilket är påståendet. Skälen för detta påståendet är att han håller med Nordströms förslag om 

Christina Nilsson-statyn (G). Han försvarar Ingmars idé och uppfattning. Ingmars musik - vad 

nu detta har att göra med bronskvinnorna? – fick också ett nedlåtande av Westergren”(Ga). 

Detta blir en garant för att det är en uppfattning som är legitim där Nordströms egna musik 

inte är relevant i sambandet med Bronskvinnorna. För att förtydliga är Andreas Westergren t.f 

kulturredaktör som skrev ett inlägg i kultursidorna i Smålandsposten. 

 

”Låt bronsstatyerna komma på plats” 

Den 6 december publicerades Kurt Anderssons insändare. Andersson är för konstverket (P) 

som är påståendet. Han anser att fraserna ”engagerar” och ”ger eftertanke” om sociala 

skillnader som finns runt om i världen att konstverket är välkommet i stan(Ga). Vilket är en 

garant eftersom det kan tolkas som att läsaren ska godta att åsikten engagerar människor. Det 

kan också uppfattas som värdeladdade associationer för att stödja åsikten och därmed få 

läsarna till att godta åsikten (Wingborg 2007: 18). Han uppmanar kulturnämnden att trotsa 

vandalerna och uppföra de igen med någon form av skydd(G). Vilket är ett av skälen till 
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påståendet. ”Åsikterna pendlade mellan för och emot bronskvinnorna återställande på allmän 

plats, vilket är ett bevis för intresset av statyerna (G)”. Det är också ett underlag till påståendet 

om att verket är positivt.  

 

”Bronskvinnor ska stå ute” 

Slutligen kommer ett svar den 13 december på tidigare kritik i en insändare av Lennart Allard 

(s), ordförande i kulturnämnden. Han är för konstverket (P), vilket är påståendet i texten. Han 

väljer att förklara hur kommunen tänkt kring den kritik som framkommit i insändarna men 

också tacka för stödet som är för konstverket. ”Marianne Lindberg De Geers skulptur får 

tusentals betraktare att reflektera över vad det innebär att vara människa”(G). Detta är ett skäl 

till påståendet för att styrka åsikten. Han tar även upp Åke Johanssons kostnadsfråga och 

hävdar att konstverket har förhandlats till 400 000 kronor. ”Priset kan tyckas högt, men som 

alltid styrs våra omdömen av vårt val av perspektiv”(Ga). Förklaringar av att kommunens 

budget och att budgeten för konstinköp är 0,15 procent är också garanter som är gemensamma 

mellan läsaren och Allard. Även fast de nödvändigtvis inte delar åsikt så har kulturnämnden 

en budget över hur mycket pengar de kan spendera på konst. För att återgå till priset så kan 

det ”tyckas” högt vilket kan tolkas som en värdeassociation och kan syfta till hur läsarna 

borde uppfatta verket. Allard vill att läsaren ska reflektera över all fakta han tar upp i texten 

för att skapa förståelse (Wingborg 2007: 18).  

 

Sammanfattning:  

Sammanfattningsvis visar analyserna att det finns blandade reaktioner av Jag tänker på mig 

själv, 2005. De som är för verket associerar verket till olika kroppsstorlekar, världsproblem i 

form av att det leder till eftertanke om att ha ett priviligierat liv och att konstverket ”berör”. 

De som uttrycker sig negativt om verket menar att det är ”fult” och ”förfular miljön”. Men 

även att konstverket är dyrt och är finansierat med skattebetalarnas pengar.  

 

3.3 Övermålning 

3.3.1 Beskrivning av verket 

Övermålning är en 12 kvadratmeter stor graffitimålning på en vägg på Nyköpings 

högstadieskola. En del av konstverket är dess motiv, en vagina men konstverket består också 

som titeln syftar till av kränkande ord som är sprayade på väggen, som sedan målats över med 

flera lager färg i rosa, rött, gult, lila, orange och vitt med svarta konturer. Falkholt benämner 
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sin konstform som grafitta för att göra graffittin till sin egen och ha en mer feministisk ingång 

i konstformen (Göteborgs Posten 150317). 

 

3.3.2 Reaktionerna på Övermålning 

Innan insändarna kommer in till Södermanlands Nyheter är nyhetsläget som det brukar vara 

men det är i artikeln Kommunen ångrar snippmålningen från januari 2014 som det går att läsa 

om hur Nyköpings kommun ändrar sig. Det uttrycks åsikter om att det är opassande och att 

det istället fanns en önskan att Falkholt använde sig av ett motiv som var mer kopplat till 

skolans naturvetenskapliga- och teknikinriktning eller till det nära läget vid havet. Kommunen 

hade också sig gärna sett ett annat motiv än en vagina. De ansåg att målningen var fin men att 

de ville att Falkholt skulle måla något mer subtilt istället. Falkholt ansåg att eftersom hon 

hade fått fria händer att skapa vad hon ville från kommunen, så vägrade hon att göra om 

verket (Södermanlands Nyheter 140117).  

Inledningsvis så är det önskemål från eleverna om en graffitimålning på en av väggarna på 

Nyköpings högstadieskola, som Nyköpings kommun beställer en graffitimålning av 

konstnären Carolina Falkholt. Falkholt benämner sin konstform som grafitta för att göra 

graffittin till sin egen och ha en mer feministisk ingång i konstformen. Falkholt döpte verket 

till Övermålning men det har även blivit känt i tidningarna som Snippmålningen. Nyköpings 

kommun tyckte att målningen var fin, men tyckte det var opassande och kränkande att ha på 

en skola och ville att hon skulle måla något helt annat. Falkholt ansåg att det var oacceptabelt 

att be en konstnär som fått fria händer till att skapa ett konstverk att ändra sitt verk, och skolan 

ville ta bort det. Nyköpings kommun menar att den typ av offentlig konst som finns på skolor 

inte är samma som på gator och torg på stan och menar att lärare och elever tvingas till att se 

verket. Kompromissen i konflikten blev att bygga en vägg framför verket (UR 2014). Detta 

kommer senare att leda till den debatten där insändare från olika håll uttrycker sina åsikter om 

konstverket. 

 

3.3.3 Insändarna om Övermålning 

Nu kommer jag analysera insändarna från 2014 angående Övermålning.  
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”Be Carolina om ursäkt, Nyköping kommun!” 

Den 20 januari publicerades en insändare av Staffan Jacobson, fil.dr. konstvetenskap. 

Jacobsson är för konstverket (P) vilket är påståendet. ”Jag blir både förbannad och bedrövad 

över hur respektlöst de har behandlat konstnären Carolina Falkholt. Först väljer dom henne 

för ett utsmyckningsjobb på en skola, sen bestämmer man att konstverket ska målas 

över”(Ga). Detta kan vara en norm för hur man uppför sig vilket gör det till en garant. Han 

anser också att det är en av Carolines ”absolut bästa” målningar(G). ”Absolut bästa” kan 

tolkas som en värdeassociation för att utnyttja ordens positiva inslag och visa att han har rätt 

(Wingborg 2007: 18). När han syftar på att hennes målning är en av hennes ”absolut bästa” 

(G) ger han ett skäl till påståendet. Han anser också att ”Carolina har blivit censurerad för att 

hennes motiv är feministiskt”(Ga). Det är en garant eftersom att det till för att läsaren ska 

acceptera påståendet och dess skäl. ”Om uppdragsgivaren ska recenseras vill jag kalla den för 

kulturfascistisk. Skäms Nyköpings kommun!” (G) det är en upplysning av vad han anser om 

kommunen vilket också är ett skäl eftersom han anser att de har fel.  

 

”Falkholt vet inte vad feminism står för” 

 Den 20 januari publicerades en insändare av ”En konstälskare” Personen är emot konstverket 

(P) vilket är påståendet. Personen anser att verket är porr (Ga) vilket kan vara en garant för att 

läsaren ska acceptera påståendet och skälen till det. Men även att ”kvinnor vill förnedra 

kvinnor så fort tillfälle ges, och kalla det ’konst’” (G). Detta är ett skäl till påståendet eftersom 

han anser att det är fel. ”Denna ’samtida konst’ kan nog dagens unga vara utan, dessutom tror 

jag inte att Falkholt vet vad feminism står för (G)”. Med ”vad” försöker han påverka 

människor med sin inställning till verket (Wingborg 2007:18). Detta är också ett skäl till 

påståendet där han menar att det inte är konst.  

 

”Kvinnans kön hör inte hemma i offentliga rummet. Rädda 

’Övermålningen’ ” 

Den 20 januari publicerades en insändare av ”Upprörd SN-läsare/kvinna! IMT”. Läsaren är 

emot konstverket (P) vilket är påståendet. Hon vänder sig till Eva Josefsson, konst-och 

utställningsansvarig samt projektledare Pasi Rönkkö och anser att de har rätt. Skälen till detta 

är att det kön som målningen föreställer (G). ”...låt aldrig snipp-målningen komma på plats.” 

”Det här var ett bra tillfälle för konstnären att ’sticka ut hakan’”(Ga). Vilket är en garant där 

läsaren ska godta påståendet med grunden till varför hon är emot. Men det kan också tolkas 
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som en övertalningsdefinition för att försöka påverka läsarna till att uppfatta samma sak om 

konstverket (Wingborg 2007: 19).  

 

”En fin kontrast i vardagen” 

 Den 20 januari publicerades en insändare av Catharina Örnmar Helgasson. Skribenten är för 

konstverket (P) vilket är påståendet. Hon talar om att konstverket är ”vackert”, ”underbart” 

och att det är ”utmärkt” och ”passande” (G) på en skola vilka samtliga är estetiska själ för 

konstverket. Men hon skriver också om hur konst ”väcker så blandade känslor” och att ”det 

upplevs utifrån betraktarens öga” vilket kan ge ”oss” möjlighet till reflektion (Ga). ”Oss” kan 

uppfattas som ett normativt påstående av konst och hur det kan skapa en gemenskap 

(Wingborg 2007:10). Men det kan också vara en garant eftersom att konsten kan betraktas på 

olika sätt. Hon ger också exempel på liknande manlig konst som ”gestaltas inom konsten i 

tusentals år”. Att de har fått finnas ”utan att det väcker speciellt upprörda känslor”. Örnman 

Helgasson anser att det är en ”fin kontrast”(G) istället för hur flickor och kvinnor brukar 

skildras i reklam och som ”unga människor tvingas matas med, dygnet runt på alla sociala 

media”. ”Jag hoppas att Pasi Rönköö och Eva Josephson tar sig en rejäl funderare innan 

beslut tas om att förstöra ett konstverk.”  Det kan tolkas som en övertalningsdefinition för att 

knyta samman sitt påstående om att verket ska få vara kvar och därigenom övertala människor 

om att hon har rätt (Wingborg 2007: 19). 

 

”Kön är kön – än om gjuten i brons” 

Den 20 januari publicerades Anne Börjessons insändare. Börjesson är för konstverket (P) och 

då är detta påståendet. Skälen till påståendet är att ”det behövs positiva bilder av båda könen 

till båda könen”(G). ”Ligger hela skillnaden i att manskönet har en självklar plats i det 

offentliga rummet..” (Ga). Vilket kan vara en garant eftersom det är en del av reflektionerna 

som ligger till grund för påståendet och skälen till varför hon är för konstverket. I sista 

meningen avlutar Börjesson med en fråga om det är dags för kvinnans kön att ta plats på 

andra ställen än porren eller om det ska veta sin plats i det offentliga rummet. Vilket kan 

tolkas som en värdeassociation för att påverka läsaren med vissa åsikter om Övermålning är 

mer än en målning av kön för henne (Wingborg 2007:18).  
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”Skadegörelse borde kosta” 

 Den 21 januari publicerades en insändare av ”BUK-talaren”. Personen är för konstverket (P) 

vilket är påståendet. ”Jag som trodde det var förbjudet att ha sönder kommunal 

egendom”(Ga). Det är en garant till påståendet och skälet eftersom att det är en uppfattning 

han delar med läsaren, att det är förbjudet att ha sönder kommunal egendom. Skälen till att 

den ska bli kvar är att den är betald med ” våra gemensamma medel”(G) och att det därför 

vore skadegörelse att ta bort den.  

 

”Nyköping behöver mer konst, inte mindre” 

Den 21 januari publicerades en insändare av Gunilla Lysell. Lysell menar att Nyköping 

behöver mer konst (P) med fler uttryck, mer estetik, fler möjligheter att seriöst diskutera, 

fundera” men också utveckla genusfrågor om hur kvinnan ”betraktas och värderas lägre än 

mannen”(G). Då blir påståendet att hon är för verket och de efterföljande anledningarna 

grunden till varför. ”Skönheten sitter i betraktarens öga brukar man säga” (Ga). Vilket handlar 

om hur konst kan uppfattas olika vilket är en grundhållning.  

 

”Värdegrundsarbetet i stället för censur” 

Den 21 januari publicerades en insändare av Katarina Jönsson Norling, riksordförande 

Konstnärernas Riksorganisation & Shora Dehnavi Goldkuhl, ordförande Graffitifrämjandet. 

Skribenterna är för verket (P) vilket blir påståendet. ”En framkomlig väg bortom censuren 

vore att ta barnens och ungdomarnas vardag på allvar och använda konstverket till ett 

värdegrundsarbete om sexism”(G). Blir grunden för påståendet. ”Allvar” och ”använda” kan 

tolkas som värdeassociationer för att försöka nyttja ordens allvarliga inslag för att stödja deras 

tes (Wingborg 2007:18). ”Hur stötande kan ett stiliserat kvinnokön vara i en värld där 

offentliga miljöer knappast lider brist på skulpturer med manliga könsorgan och kvinnors 

kroppar dagligen sexualiseras?” (Ga). Det kan vara en garant för att läsaren kan godta 

påståendet med skälet till det. Eftersom att det ofta är en grundläggande attityd som delas 

mellan den som skriver och läser. 

 

”Snippmålningen mer än bild på ett könsorgan” 

Den 16 mars publicerades en insändare av Isabella Karlsson, elev på Nyköpings gymnasium. 

Karlsson är för målningen (P) vilket är påståendet. Karlsson tycker att målningen 

representerar något som behövs, en diskussion om kön och ideal (G). Hon skriver hur 
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ungdomar upplever sin vardag med alla regler och krav på utseende och hur man ska vara 

(Ga)och varför målningen är ”viktig”. ”Viktig” kan tolkas som en värdeassociation för att 

läsaren ska acceptera hennes ståndpunkt i texten (Wingborg 2007: 18).  

 

”Jämställdhet och ’snippmålning’ ” 

Den 4 juni publicerades en insändare av Jacob Sandgren (S), riksdagskandidat. Sandgren är 

emot målningen (P) vilket är påståendet. Skälen han använder är att ”sexualisering av det 

offentliga rummet behöver minskas och att barnperspektivet helt har försvunnit i denna debatt 

om konstnärens frihet och censur”(G). Han menar att jämställdheten inte har något att göra 

med målningen (Ga) vilket kan vara sant eftersom att konst kan upplevas olika beroende på 

vem det är som tolkar konsten (Zembylas 2004).  

 

Sammanfattning: 

Sammanfattningsvis visar analyserna att det finns både positiva och negativa reaktioner av 

Övermålning. De som är för verket tar upp att det kan bidra med en diskussion om hur man 

ser på kön och ideal men även hur det kan användas i ett värdegrundsarbete om sexism. De 

som uttrycker sig negativt om verket menar att det inte behövs mer sexualisering i det 

offentliga rummet och att det inte hör hemma på en högstadieskola bland ungdomar eftersom 

att målningen föreställer ett könsorgan.  

 

4. Diskussion 

Jag har i min undersökning reflekterat över varför vissa konstverk orsakar så starka reaktioner 

och det sammanbinder studien med Jessica Sjöholm Skrubbes resonemang av hur offentlig 

konst kan uppfattas positivt eller negativt beroende på val av plats. Vilket hänger samman 

med hur Nimis (och Jag tänker på mig själv, 2005 och Övermålning) kan uppfattas olika 

beroende på placering. Eftersom placering kan påverka hur ett konstverk kan uppträda i en 

miljö, så påverkar det också hur människor kan uppfatta verket. Cecilia Sjöholms idé om vad 

konst kan representera utseendemässigt och om det smälter in i omgivningen är spännande att 

diskutera eftersom det verkar som att det kan påverka hur skribenterna till debattartiklarna och 

insändarna förhåller sig till verket. I Nimis angriper ingen egentligen Nimis för dess utseende. 

Det är i och för sig mestadels konstvetare och konstnärer som skriver artiklarna som är 

positiva till Vilks konst men de som inte är det, som P.G Bernstav, är det ändå som att det är 

en självklarhet att Nimis passar in i miljön. Men att det är olagligt och då representerar att det 
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inte är lagligt skapat. Ifall man ändå ser till bakgrundsinformationen så bryr sig inte 

myndigheterna om det utseendemässiga av konstverket och att det passar in i miljön. Utan ser 

endast det som ett juridiskt fall, ett olovligt bygge och då blir inte viktigt alls att Nimis passar 

in i miljön.  

Olika reaktioner har presenterats gällande de tre konstverken. Den gemensamma nämnaren 

i majoriteten av debattartiklarna nämner att Nimis har ett estetiskt värde. Om man utgår från 

den analys jag har gjort så får Nimis ett mer politiskt värde där frågan handlar om vad som är 

lagligt och inte på Kullabergs naturreservat. Om man jämför med hur Nimis uppfattades under 

1980-talet jämfört med nutid, så kan det finnas en större öppenhet till verket idag då det har 

blivit som en turistattraktion. Kerstin Uwe sa till exempel i sin debattartikel ”Nimis – konst 

eller antikonst?” att Nimis kunde gynna Höganäs kommuns turistnäring och vilket den idag 

gör med mängder av besökare. Även Erland Lagerroth skrev liknande i sin debattartikel 

”Nimis i våra hjärtan” och menade att Nimis tillför något till bygden som kan leda till mer liv 

och rörelse. Andra reaktioner som har presenterats i debattartiklarna handlar om att verket är 

imponerande på sättet det är byggt, ”genuint”, en idé och att det är brottsligt.  

Lars Vilks skrev även två debattartiklar själv som svar på reaktioner som framfördes. I 

artiklarna ”Sinnlighet med kombinerad teori” den 22 augusti 1982 och ”Konstteori utan 

mystik” den 30 september 1982 beskriver han sin teori och vad den går ut på. Det känns som 

att han har ett stort behov att förklara sina tankar bakom Nimis och försvara det för Allan Friis 

som skrev tidigare debattartikel. Samma sak gör han i den andra artikeln där han svarar Sven 

Sandström och Lars-Göran Oredsson. Det känns som att han inte vill missuppfattas, vare sig 

av de andra debattörerna eller andra läsare. Han går igenom steg för steg vad teorin om Nimis 

handlar om – att få projektet att uppfattas som konst, avsikten med verket, reaktionerna av 

verket och bestämma dess kvalitet. Detta menar han att han gör för att skapa något nytt och 

vidareutveckla konceptkonsten som då inte innefattade alla de stegen han tänkt sig och 

därmed inte når fram i den allmänna konstdebatten vilket resulterar i att ingen förstår 

konceptkonst.  

Jag tänker på mig själv, 2005 var det av dessa tre verken som stötte på mest blandade 

åsikter i insändarna. Åsikterna som framfördes var både för och emot verket. Kritiken som 

riktades mot verket handlade ofta om dess ekonomiska värde, att det var för dyrt, ”vem 

godkände detta pris?” att befolkningen i Växjö fick stå för konstverket med sina skattepengar 

när det var ”fult”. Vilket precis som Zembylas resonemang handlar om hur makten kan 

fungera som representation. I detta fallet blir makten Växjö kommun som beställt verket för 

skattemedel, för att finansiera Jag tänker på mig själv, 2005. Vilket sedan troligtvis utlöser 
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reaktionerna gällande hur mycket konstverket egentligen kostade och om konstverket 

verkligen är värt 500 000 kronor när det inte ansågs tilltalande utseendemässigt. Det är även 

intressant att se hur de olika insändarna diskuterar kroppen, någon anser att verket är 

kränkande mot kvinnor medan andra uppfattar det som positivt att se olika kroppsstorlekar. 

Andra reaktioner handlade om att verket engagerar och visar på sociala skillnader som finns, 

ger eftertanke på det man har i livet som andra saknar, att det är kränkande mot kvinnor och 

väcker känslor att man tänker på andra än sig själv.  

I Övermålning handlar det mer om feministiska värden. Hur verket uppfattas som en 

positiv kvinnlig representation på skolan i en kamp mot nedvärderande eller orättvist 

bemötande på grund av kön. Men även hur verket kan användas som verktyg för diskussion 

mellan ungdomar, kritik mot att verket censureras på grund av att konstverket är feministiskt 

och att Falkholt arbetar på det sättet hon gör. Men även att det är ett sätt kvinnor skildras i 

offentligheten utan att sexualiseras i reklam och att kvinnor får synas på samma sätt som män 

i offentlig konst. Statyer föreställande män tar exempelvis ofta plats i offentligheten. Inte för 

att målningar och statyer är samma sak men det belyser en tankegång om jämställd 

representation av män och kvinnor i offentlighetens konst. Det nämns också att det kan 

användas som ett värdegrundsarbete om sexism. Andra reaktioner av konstverket handlar om 

att Falkholt har censurerats på grund av att hennes verk är feministiskt, att Falkholt inte vet 

vad feminism står för, att ungdomar inte ska behövas utsättas för den typen av konst eftersom 

målningen föreställer ett könsorgan, att målningen inte har med jämställdhet att göra utan 

sexualiserar kön och målningen är viktig i diskussionen om ideal och kön. Något som också 

känns relevant att ta upp handlar om de tre olika verkens utgångspunkter. Nimis är inte ett 

beställt verk som de andra två, Jag tänker på mig själv, 2005 och Övermålning. Det verkar 

som att det i detta fallet kan ha påverkat hur människor (som inte är konstvetare eller 

konstnärer) blir medvetna om ett konstverk och reagerar på det i dagstidningarna. Precis som 

Sjöholm säger så kan det spela roll för hur människor uppfattar ett konstverk om verket är 

beställt av kommunen. En anledning till varför Nimis inte uppmärksammades av 

lokalbefolkningen i dagstidningarna på samma sätt som de två andra verken, kan handla om 

att det inte finansierades av kommunen och därmed inte väckte några reaktioner hos 

lokalbefolkningen på samma sätt. Eftersom att det var mestadels konstvetare och konstnärer 

som tyckte till i debattartiklarna hade de ett försprång i kunskap och vetskap om vad Nimis är 

för konstverk.  

Annat jag lagt märke till är att skribenterna i insändarna till Jag tänker på mig själv, 2005 och 

Övermålning verkade vara mer moraliserande om konstverken verkligen var passande i Växjö 
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och Nyköping. Jag tänker på mig själv, 2005 ansågs bland annat vara ”fult” och dyrt, betalat 

med deras (invånarna i Växjö kommuns) skattepengar. Medan Övermålning ansågs 

”sexualiserande” och opassande på en högstadieskola eftersom det föreställer ett könsorgan.  

Sammanfattningsvis så finns det både likheter och skillnader (mönster) i de tre 

konstverken. Likheterna mellan Nimis och Jag tänker på mig själv, 2005 handlar likt 

Sjöholms resonemang om de utseendemässiga värdena i konstverken och dess placering, i 

Nimis verkar det vara mer självklart att det passar in i miljön. Det är ofta utseendet på ett 

konstverk som påpekas och eftersom det är det första man ser, är det inte så konstigt att det 

görs en tolkning på det. Men det är ändå intressant att se vad det är med ett offentligt 

konstverk som väcker reaktioner. I Jag tänker på mig själv, 2005 påpekar några att verket 

förfular miljön. Detta mönster om placering går även att se i Övermålning som enligt vissa 

personer inte passar sig i en skolmiljö.  

Andra skillnader som jag uppmärksammat handlar om reaktionerna av konstverken om hur 

olika konstverk värderas beroende av tidsperiod. Under 1980-talet diskuteras det gällande 

Nimis från 1980 om politiska värden, demokrati och hur mycket konstnärlig frihet som är 

möjlig och vad som är lagligt eller inte med ett konstverk som skapats i ett naturreservat. Men 

också hur det passar in i sin omgivning och hur det kan gynna Höganäs kommuns 

turistnäring. Senare under 2000-talet, gällande Jag tänker på mig själv, 2005 från 2006 

berörde det ekonomiska värden av hur mycket pengar ett konstverk egentligen är värt att 

betala för, med hjälp av medborgarna i Växjö kommuns skattepengar. Medan det under 2010-

talet kom att handla om feministiska värden i Övermålning från 2014, men även vad ett 

konstverk kan representera för unga och jämställdhet mellan könen. Vissa skribenter i 

insändarna om Övermålning menade till exempel att Nyköpings kommun hade en möjlighet 

att använda konstverket som ett verktyg till ett värderingsarbete av jämställdhet och som en 

ingång i diskussion av kön och sexism i skolan och samhället i övrigt.  

Andra mönster jag har sett i de tre verken behandlar hur skribenterna vill skapa relation till 

läsaren och till viss mån övertala läsaren genom att använda sig av normativa påståenden (oss, 

vi osv) med ibland stöd av empiriska påståenden (fakta) över hur något bör vara. Ibland kan 

det även tolkas som att skribenten använder sig av värdeassociationer. Likt Ingmar 

Nordströms insändare ”Flickorna i Småland - Bronskvinnorna?” där han använder ord som 

”snälla”, ”förklara”, ”uppleva”, för att syfta på Carl-Olof Bengtsson och de styrande i 

kommunen och avfärda deras beslut att att köpa in Jag tänker på mig själv, 2005. Vilket kan 

tolkas som genom att ifrågasätta nyttan av konsten för invånarna i Växjö så kan han kanske 

framkalla en känsla hos läsaren. Eller dra nytta av positiva eller negativa laddningar av ett ord 
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för att förstärka sitt budskap om att Jag tänker på mig själv, 2005 inte borde stå kvar utanför 

konsthallen i Växjö. De flesta som påpekar fel har förslag, en del i större utsträckning än 

andra vilket också skulle kunna fungera som ett sätt så att förslaget inte angrips lika hårt som 

det skulle kunna göra utan förslagen. I PG Bernstavs debattartikel ”Nimis -bygget brottsligt” 

anser Bernstav att det ska byggas en annan staty i hamnen i närheten av området där Nimis är 

placerat, som ”skulle knyta samman gångna generationer med vår moderna tid och minnas 

som flydda tider”. Detta kan uppfattas som övertalningsdefinitioner över hur han vill att Nimis 

ska uppfattas av de som läser debattinlägget. Alltså att det ska tas bort. Liknande mönster 

finns i ”En fin kontrast i vardagen” av Catharina Örnman Helgassons insändare. Hon är dock 

positivt inställd till konstverket (i detta fallet Övermålning) och uttrycker sig: ”Jag hoppas att 

Pasi Rönköö och Eva Josephsson tar sig en rejäl funderare innan beslut tas om att förstöra ett 

konstverk”. Det kan uppfattas som en övertalningsdefinition för att visa att hennes åsikt om 

att verket ska vara kvar och därmed övertala läsaren att hon har rätt.  

Det är också intressant att se hur andra mönster framkommer så som att de som är negativt 

inställda till konstverken ofta har en snabb, aggressiv framtoning i debattinläggen. Där de för 

fram sin åsikt tidigt i texten, medan de som är positivt inställda ofta drar ut på 

argumentationen och berättar personliga anekdoter kopplade till verket som att det är ett 

försök till övertalning på två olika sätt – med snabb, utmanande och direkt kommunikation 

eller med utdragen, associerande och sympatisk kommunikation.  

Men det går också se generella mönster i hur konstverken engagerar människor i ordval att 

det är ”viktigt”, ”imponerande” och ”tankeväckande”, vilket knyter an till Skrubbe Sjöholms 

tankar om att platsen konstverket är placerat påverkar det sociala sammanhanget verket 

befinner sig i. Att det påverkar hur verket uppfattas av människor som rör sig i den miljön. 

Avslutningsvis så tycker jag att det är spännande att vissa av skribenterna tar upp sina 

yrkestitlar, antingen i texten eller som signatur. Det känns ibland som att de gör det för att 

visa sin kunskap i frågan, att deras åsikt är legitim därför att. Men även att vissa andra 

retoriska knep som används i debattinläggen om exempelvis hur beställaren (i de två senare 

konstverken – kommunen) eller den som har skapat konstverket privat (Lars Vilks) tilltalas i 

texterna för att skribenten ska framföra sin åsikt. Detta skulle vara intressant att undersöka 

närmre i ett senare arbete.  
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