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1. Inledning 

Ett ensamt barn står med för stor overall och nedstämd blick och kikar under luvans kant ner 

mot ån Viskan. Bakom ryggen på henne rusar den tunga busstrafiken, ingen ser henne om de 

inte tänker på henne, eller ännu värre håller på att snubbla över henne i den stressiga gången 

mot målet. Varför står hon där, vid den stora åns kant, precis invid stadens busstorg? 

 

1.1 Ämnesval 

Vem eller vilka är det som bestämmer placering av offentliga konstverk i samhället. Och hur 

kan det gå till? Jag har uppmärksammat den lilla skulpturen Ute (2004, placerad 2005 i Borås) 

i Borås. Jag är intresserad av hur platsen i relation till betraktaren samspelar för att mening 

ska uppstå. Ett barn invid tung trafik känns kanske inte som det mest självklara valet av 

placering. Jessica Sjöholm Skrubbe skriver i sin avhandling om att man vanligtvis placerar 

skulpturer föreställande barn och ungdomar i närheten av skolor eller idrottsanläggningar, i 

miljöer där barn och ungdomar ofta vistas.1 Platsen där Ute står är långt ifrån en sådan plats 

och är placerad långt ifrån en liknande situation. Men det är kanske just det man vill uppnå? 

Genom att placera skulpturen på en oväntad plats väcker man uppmärksamhet och förändrar 

kanske på så sätt också innebörden av både skulpturen och platsen. 

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att visa hur processen kring placering av ett offentligt konstverk 

kan gå till, med skulpturen Ute av Charlotte Gyllenhammar och Borås kommun som exempel. 

Jag vill visa hur konstverket bidrar till att skapa mening för platsen och hur konstverket 

interagerar med omkringliggande byggnader och platsen i stort, och om den gör det. 

Dessutom kommer jag att undersöka hur konst tas emot och ses av allmänheten. Hur 

betydelse kan uppstå i relationen mellan allmänhet, konstverk och plats. Konstverket finns i 

fler upplagor, bland annat har jag hittat en replik som ingår i en skulpturgrupp på 

Försvarshögskolan i Stockholm. Det intressanta för mig kommer också att bli att undersöka 

hur olika tolkningar är beroende av i vilken kontext de står och vem det är som tolkar 

konstverket. 

 

1.3 Forskningsöversikt 

                                                 
1 Sjöholm Skrubbe, Jessica, Skulptur i folkhemmet – den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet 
och rumsliga situationer 1940-1975, 2007, s. 181 
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Offentlig konst är ett stort område och många är de som forskat inom området.  

År 2007 lades en doktorsavhandling, Skulptur i folkhemmet – Den offentliga skulpturens 

institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975, av Jessica Sjöholm 

Skrubbe fram vid Konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. Avhandlingen 

behandlar offentlig skulptur under perioden 1940-1975. Jag kommer delvis att använda mig 

av hennes tolkningar av Rosalind E. Krauss och Charles Sanders Pierces teorier i de fall jag 

anser att de kan bidra till min egen tolkning. 

Ett antal år före Sjöholm Skrubbes avhandling skrev Sven Sandström, Mailis Stensman 

och Beate Sydhoff en bok tillsammans; Konstverkens liv i offentlig miljö, 1982. Boken 

behandlar, precis som titeln antyder, offentlig konst i Sverige. Delar av deras bok har hjälpt 

mig definiera offentlig konst, då jag har använt mig av framförallt Sven Sandströms 

resonemang kring offkonst och sedan översatt den på mitt eget exempel. 

Catharina Gabrielsson lade 2006 fram sin avhandling Att göra skillnad: det offentliga 

rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar, vid Arkitekturskolan 

på Kungliga tekniska högskolan. I den behandlar hon det offentliga rummet och platsen som 

betydande medium för både estetisk framställning och politisk kommunikation. Gabrielsson 

utgår från Stortorget i Kalmar och menar att platsen inte enbart är en konstruerad plats 

baserad på historiska former och ideal. Den måste dessutom regelbundet bli återuppfunnen för 

att utveckla demokratin genom att den agerar kritisk. 

Det har också lagts fram D-uppsatser inom ämnet. På Borås Högskola skrevs 2002 

magisteruppsatsen Beslutsprocessen kring offentlig konst – en undersökning av Borås 

kommun. Uppsatsen undersöker hur beslutsprocessen kring inköp och placering av offentlig 

konst i Borås kommun går till. År 2005 lades ytterligare en D-uppsats fram inom samma 

ämne. En titt på konsten – hur ser Boråsarna på sin offentliga konst?, av Stina Fernholm och 

Jonas Tistelgren. Uppsatsen behandlar offentlig konst som föremål för insändare och debatt i 

tidningen mellan 1952-2004. Genom att studera debattinlägg och artiklar i dagspressen (Borås 

Tidning) har de undersökt hur kommuninvånarna ser på den offentliga konsten i 

staden/kommunen. De har också fått reda på hur väl denna konst har tagits emot och 

uppskattats. De var dock inte nöjda med resultatet och påstår att invånarna inte bryr sig om 

den offentliga konsten, alternativt att tidningen inte vill ha någon debatt och därför inte har 

tagit in debattinlägg. Däremot ser de en utveckling vad gäller debattinlägg på senare år, dessa 

har blivit fler men handlar mest om enskilda verk. 

På Växjö universitet har flera C-uppsatser skrivit i ämnet offentliga konstverk på 

universitetet. Julia Lang skrev 2006 Mellan bokhyllorna – konsten på Växjö 
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universitetsbibliotek och 2007 lade Johanna Samuelsson fram sin uppsats I princip 

kurragömma, eller? – en kontextuell undersökning av två statligt placerade samtidskonstverk 

på Växjö universitet. Båda dessa innehåller tolkningar och formuleringar om teorier inom 

offentlig konst som kan komma mig till gagn. 

Statens offentliga utredningar 1995:18 Konst i offentlig miljö är en utredning som tillsattes 

1994 med syfte att utreda frågor om statens insatser i frågor kring organisation och insatser 

för konst i offentlig miljö. Gunilla Lagerbielke utsågs till särskild utredare och i februari 1995 

lades betänkandet fram till regeringen. Betänkandet rör också frågor om statens konstråds 

arbetsuppgifter vad gäller bidrag till offentlig konst i bostadsmiljöer samt inköp till Statens 

konstmuseer. 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

I följande stycke kommer jag att förklara några centrala begrepp för att min uppsats ska bli 

läsbar och tydlig. Jag kommer att börja med en kort presentation av relevanta semiotiska 

begrepp. För att sedan få in perspektivet på platsen som interagerande med konstverket i 

betydelsebildningen kommer jag att redogöra för Christian Norberg-Schulz teorier kring 

Fenomenet plats. Därefter följer en redogörelse för referentialiteten mellan konstverk och 

plats eller rum utifrån teorier av Rosalind E. Krauss och Folke Edwards. Slutligen tar jag upp 

begreppsdefinitionen av offentlig konst och placering samt miljö. 

 

1.4.1 Semiotik i korthet utifrån Göran Sonesson och Anders Marner 

Semiotik betyder teckenlära och kommer ursprungligen från filosofin. Den konstruerar 

modeller och intresserar sig för generella processer som belyser människans upplevda värld 

och kan ses som en betydelselära. Semiotiken studerar på vilket sätt verkligheten förmedlas 

till människan samt den form som världen blir till upplevelse för oss.2 

Semiotikens två föregångare anses vara den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure 

och den amerikanske filosofen Charles Sanders Pierce. Efter dessa två är det många som 

utvecklat semiotiken åt olika håll, bland annat har en forskningstradition i forna Sovjet och 

nuvarande Ryssland utvecklats som grundar sig i fenomenologi och strukturalism. Även 

Pragskolan utgick från strukturalism när de konstruerade sin kommunikationsmodell. 3 

                                                 
2 Marner, Anders, ”Introduktion till bild- och kultursemiotiken”, Burkkänslan. Surrealismen i Christer 
Strömholms fotografi, en undersökning med semiotisk metod, diss. Umeå 1999/2000, s. 21 
I min uppsats har jag valt att använda mig av Marner-Sonessons verklighetsbegrepp. 
3 Marner, Anders, Semiotik i korthet, Umeå universitet, 2007, s. 1f, 
http://www.educ.umu.se/~marner/recent%20works.htm  
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Livsvärlden och den varseblivna världen 

Den svenske semiotikern Göran Sonesson tillhör gruppen Lundaskolan. Hans semiotik 

grundar sig i den fenomenologiska grenen, där livsvärlden utgör det viktigaste skiktet för 

betydelse. I livsvärlden skapar människan betydelse genom att betrakta och uppleva den. 

Livsvärldsbegreppet är utvecklat ur Edmund Husserls fenomenologi.4 Livsvärlden kan med 

en viss betydelseförskjutning naivt kallas verkligheten. Men livsvärldsbegreppet inkluderar 

både den som upplever och det som upplevs och inte bara det senare.5 Livsvärlden är 

uppbyggd av olika tid- och rumssamband. Och dessa kan man, enligt Pierce, förhålla sig till 

genom abduktioner, alltså genom resonemang från ett enskilt fall till ett annat.  Den yttre 

verkligheten kan inte ses som oberoende av betydelse eftersom det inte kan finnas någon 

verklighet som fungerar utan den som ser och upplever. Vi försöker i varje situation skapa en 

rimlig förklaring. 6 

 Sonesson talar också om den varseblivna världen, genom att betrakta och uppleva 

livsvärlden skapar människan mening. Men han menar också att världen redan är tolkad och 

att vi är inskolade i denna redan tolkade värld.7 I den varseblivna världen är det 

sammanhanget som ger betydelse, det ena ger betydelse åt det andra. Det första intrycket av 

någonting följs naturligt av innehållet. Om vi tillexempel ser en skogshuggare med höjd yxa i 

skogen kan vi själva tänka ut resten av händelseförloppet på förhand. Detta därför att vi är 

inskolade med den betydelsen.8 

 

Uttryck och innehåll 

Sonesson använder sig av Husserls teckendefinition om att tecknet består av två delar, dels ett 

uttryck och dels ett innehåll. Uttrycket är det direkt närvarande men inte det viktiga. 

Innehållet är däremot är indirekt närvarande men det är detta som är det viktiga.9 I mitt fall, 

där jag ska analysera skulpturen Ute, innebär dessa begrepp att själva skulpturen är uttrycket 

men detta är ointressant till dess att jag sätter innehållet i relation till uttrycket. Alltså mina 

egna tankar och reflektioner, oavsett om de är inskolade eller inte. När Sonesson tolkar 

                                                 
4 Ibid. s. 3 
5 Maner, Anders, Möten och medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt 
perspektiv, Monografier, Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Inlaga Print & Media, Umeå universitet, 
2005, s. 16 
6 Marner, Anders, BILDANALYS enligt Göran Sonesson, liten lathund, Umeå universitet, 
http://www.educ.umu.se/~marner/recent%20works.htm  
7 Marner, 1999/2000 s. 21 
8 Ibid. s. 22 
9 Ibid. s. 23 
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Saussure är uttrycket i en bild detsamma som färgfläckarna som är placerade på en plan yta, 

medan innehållet är föreställningen om en varseblivbar situation. Saussure menar också att 

både innehållet och uttrycket ingår i ett tecken och att tecknet som helhet står för verkligheten 

samt att detta förhåller sig relativt fritt till verkligheten10 

 

Skulpturen och semiotiken 

En tvådimensionell bild är ett ikoniskt tecken, ett piktoralt tecken. Inom Sonessons och 

Marners semiotik är detta detsamma som bildens uttrycksplan. Innehållet i bildens 

uttrycksplan står för ett annat ting, tillexempel en människa. Däremot är avbildningen av 

människan mycket olik en verklig människa. Det är vår egen fantasi som gör att bilden ter sig 

verklig och att avbildningen av en människa verkligen uppfattas som just en representativ bild 

av en människa.11 Vid tolkningen av bilder använder vi oss av olika typer, föreställningar och 

scheman hämtade från den verkliga världen. Detta gör att vi snabbt kan känna igen motivet i 

en bild. Detta kallas inom semiotiken för bildens denotation.12 

 Skulpturen har en speciell plats inom Sonessons och Marners semiotik. Den jämställs inte 

med en tvådimensionell bild då den endast förmedlar ett uttryck, och innehållet kan inte bli 

annat än det uttrycket tillåter.13 Sonesson kategoriserar tvådimensionella bilder som primärt 

ikoniska, och figurskulpturer, vaxdockor och replikanter som sekundärt ikoniska, vilket med 

ett annat begrepp kallas pseudo-identiteter. Han menar att bilder är tecken på en upplevd 

likhet medan skulpturer är tecken för identitet.14 Pseudo-identiteter är tredimensionella 

avbildningar av en människa men den saknar alla de egenskaper som innebär mänskligt liv.15 

För att uppfatta en skulptur eller en tredimensionell avbildning av en människa behöver vi se 

till de olikheter som finns.16 En bronsskulptur är till exempel kall och hård till skillnad från 

människans kroppsvärme och mjukhet. Vidare har bronsskulpturen en relativt enhetlig färg 

medan människokroppen skiftar i många färger. Ju fler likheter som finns mellan skulpturen 

och en riktig människa, desto svårare blir det att definiera en skulptur eller vaxdocka som just 

                                                 
10 Sonesson, Göran, Bildbetydelser – Inledning till bildsemiotiken som vetenskap, Lund: Studentlitteratur, 1992, 
s. 26f. 
11 Marner, Anders, ”Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i 
bildbetraktande”, Tilde – rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, Red. Per-Olof Erixon, Umeå: Print & 
Media, Umeå universitet, nr 12 2009, s. 11 
12 Ibid. s. 12 
13 Marner, 1999/2000, s. 36 
14 Marner, 2009, s. 24 
15 Sonesson, 1992, s. 303 
16 Marner, 1999/2000, s. 36 
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ett tecken för människa. Tillexempel kan vaxdockor ibland vara så väl avbildade att dessa 

förväxlas med människor.17 

 

1.4.2 ”Fenomenet plats”, Christian Norberg-Schulz 

Vad menar vi med plats? Norberg-Schulz menar att plats är en helhet av verkliga saker med 

fysisk substans, form, textur och färg. Den kan både innehålla rent konkreta ting men även 

mer abstrakta saker, som till exempel känslor.18 Platsen kan sedan delas upp i två delar; rum 

och karaktär. Rummet är den tredimensionella organisation som utgör en plats och karaktären 

är den allmänna atmosfären som utgör den mest omfattande karaktären hos platsen. Man kan 

istället för att skilja mellan rum och karaktär benämna fenomenet med ett omfattande begrepp 

som till exempel upplevt rum. 19 Att alla platser har karaktär måste poängteras och enligt 

Norberg-Schulz är det karaktären som är det grundläggande sättet världen återges på.20 

 Det kommer att vara viktigt för mig att kunna relatera till platsen i min analys av Ute och 

därför är också Norberg-Schulz kategorisering viktig när han säger att ”platser betecknas med 

substantiv (torg, gata osv.), rum med prepositioner (över, under, bredvid, på, längs med osv.) 

och karaktär med adjektiv (trafikerad, vacker, farlig osv.)”21 Ett sista begrepp som jag 

kommer att ta upp i analysen är genius loci, det romerska begreppet som betyder ungefär 

”platsens ande/själ”.22 För att världen ska bli meningsfull måste människan kunna orientera 

sig, det vill säga veta var hon är. Men det är lika viktigt att hon kan identifiera sig med 

platsen, det vill säga veta hur hon är på en viss plats.23 

 

1.4.3 Referentialitetsbegreppet samt interaktion med det fysiska rummet och betraktaren 

Rosalind E. Krauss är professor i konsthistoria och hon har forskat om ett konstverks 

referentialitet, alltså vad ett konstverk betyder i relation till platsen.24 Hon menar att det under 

1800-talet fanns en föreställning om att skulpturens logik inte kunde skiljas från monumentets 

logik. Den ska alltså uppfattas som en åminnelse av något och ska vara placerad på en 

bestämd plats samt markera denna som betydelsefull för en specifik händelse eller innebörd. 

Skulpturens socklar utgör en viktig del då de är betydelsefulla i förmedlingen mellan platsen 

                                                 
17 Marner, 2009, s. 23 
18 Norberg-Schulz, Christian, ”Fenomenet plats”, Arkitekturteorier, 1999, s. 91 
19 Norberg-Schulz, 1999, s. 99 
20 Ibid. s. 102 
21 Ibid. s. 103f. 
22 Nationalencyklopedin, sökord: Genius loci, http://databas.bib.vxu.se:2104/christian-norberg-schulz (2009-11-
09) 
23 Norberg-Schulz, 1999, s. 107ff. 
24 Krauss, Rosalind E., Passages in Modern Sculpture, 1987, presentation på baksidan 



 10

och det representerade tecknet (avbildningen). När sedan modernismen gör sitt inträde 

förändras synen på offentlig skulptur från monumentalitet till självreferentiellt föremål.25 

Anette Göthlund, som har behandlat Krauss teorier, skriver att i och med att skulpturen 

därefter klev ut från det traditionella konstrummet och ned från det modernistiska 

skulpturpodiet togs ett första steg bort från monumentalitetens formspråk. Göthlund belyser 

likt Krauss att interaktionen mellan verket och rummet eller platsen blivit allt viktigare.26 

Jag låter Folke Edwards fortsätta diskussionen om monumentalitetens försvinnande eller 

degradering. Han skriver att motiv- och materialtrivialiseringen var ett led i processen att få 

bort det idealiserande monumentet för att istället komma närmre det verkliga livet, men det är 

först inom den postmoderna konsten som kravet på tidlösa material, såsom sten, har 

försvunnit. Även den högtidliga vurm som fanns kring skulpturen har försvunnit.27 Det är 

alltså accepterat att genom sin konst föra en dialog med det verkliga och vardagliga livet. Han 

fortsätter med att tala om skulpturens utvidgade fält (ett utvidgat fält är en metod som 

undersöker konstnärliga kvaliteter inom olika konstnärliga tekniker och innefattar allt utom 

klassisk konst28): 

Det är interaktionen, inte verket självt, som är verkets essens. Skulpturen är inte 
längre ett i sig slutet objekt utan ett interaktivt, platsrelaterat fenomen. Ur det 
konceptet växer installationen fram, som utspelas i det rum där betraktaren är en 
aktiv del. Konstverket blir alltmer ett relationellt fenomen. Den har klivit ned från 
podiet, sakat sin sakrosankta aura och mer eller mindre blivit en del av 
verkligheten.29 

Sophie Allgårdh talar också om det utvidgade fältet och menar att den både kan se ut hur som 

helst och handla om vad som helst. Antingen det är tunga samhällsengagerade ämnen som 

politik, filosofi och ekonomi eller populärkulturella innehåll som TV, serier eller musik. 

Allgårdh tar även hon upp fördelen med att konsten i viss mån gått ifrån elitistiska ideal och 

hävdar att man därför kan nå en bredare publik och att inte denna enbart kan uppskatta utan 

även ta till sig och förstå konsten. Hon förtydligar också att inte en tolkning är den enda rätta 

utan att det är upp till var och en att finna en möjlig tolkning.30 

 

                                                 
25 Krauss, Rosalind E., ”Skulptur i det utvidgade fältet”, Från 60-talet till cyberspace, 1997, s. 102 
Jag är medveten om problematiken kring begreppen monument/monumentalitet och min uppfattning är att 
monument är monumentala, stora, respektingivande och till åminnelse av någon speciell och viktig 
person/händelse. 
26 Göthlund, Anette, ”Undersökning och gestaltning – Kvinnliga konstnärskap i brytningstid”, Från modernism 
till samtidskonst – Svenska kvinnliga konstnärer, 2003, s. 100 
27 Edwards, Folke, Från modernism till postmodernism – Svensk konst 1900-2000, 2000, s. 280 
28 Allgårdh, Sophie & Malmborg, Estelle af, Svensk konst nu – 85 konstnärer födda efter 1960, 2004, s. 13 
29 Edwards, 2000, s. 275 
30 Allgårdh & Malmborg, 2004, s. 11 
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1.4.4 Teorier om offentlig konst samt placering och miljö 

Följande citat är hämtat från Nationalencyklopedins Internetversion, artikeln är skriven av 

Sven Sandström: 

Offentlig konst, offkonst, konstverk avsedda för och ofta utförda direkt i miljöer där 
allmänheten regelmässigt har tillträde. Offentlig konst är ofta monumentalkonst, och 
kan ibland karaktäriseras som miljökonst (…) Skulptur har traditionellt i stor 
utsträckning varit avsedd som offentlig konst.31 

Beate Sydhoff utvecklar tankegången kring vad offentlig konst är i inledningen till boken 

Konstverkens liv i offentlig miljö (1982). Hon skriver att det skedde en förändring precis efter 

första världskriget inom konsten. Konsten skulle få en tydlig uppgift i det nya samhället, den 

skulle integreras i miljön och på så sätt även gå i medborgarnas tjänst. Hon poängterar att det 

var viktigt att konsten skulle tillhöra alla och att den skulle bli drivkraften i det nya 

samhället.32 

 I SOU 1995:18, Konst i offentlig miljö – betänkande av utredningen om konst i offentlig 

miljö, beskrivs den offentliga konsten som berikande den offentliga miljön i olika former och 

i olika avseenden. Den kan bidra till uppfyllandet av helhetslösningar som nära samspelar 

med arkitekturen eller som fristående verk med syfte att förgylla den befintliga miljön. Det 

finns en strävan att konsten ska vara mer eller mindre integrerad i miljön.33 

 1937 startade Statens konstråd, medlemmarna fick i uppdrag att vara den institution som 

hade hand om offentlig utsmyckning, framförallt i samband med statliga platser och 

byggnader.34 Statens konstråd bidrar även i viss mån, med bidrag, till kommuners och 

landstings konstinköp. I SOU 1995:18 står också att ”det grundläggande syftet med bidraget 

är att stimulera utvecklingen av konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer”.35 Med offentliga 

miljöer menas platser som ”ägs av det offentliga” eller platser där många människor vistas 

ofta, som till exempel gator och torg. En plats offentlighet mäts alltså utifrån platsens 

tillgänglighet. Men offentliga platser innefattar även platser som ägs av det offentliga men 

som få människor besöker.36 Ett exempel är en statlig byggnads utsmyckade innergård som få 

människor, förutom personalen, besöker. 

                                                 
31 Nationalencyklopedin, Sven Sandström, sökord: Offentlig konst, http://databas.bib.vxu.se:2104/lang/offentlig-
konst (2009-11-04) 
32 Sandström, Sven, Konstverkens liv i offentlig miljö, 1982, s.6 
33 Statens offentliga utredningar, Konst i offentlig miljö – betänkande av utredningen om konst i offentlig miljö, 
1995:18, s. 9 
34 Statens offentliga utredningar, Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för 
svenska konstnärer, 1936:50 
35 SOU 1995:18, s. 14f. 
36 Ibid. s. 26f. 
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 1947, alltså tio efter införandet av Statens konstråd, men också tio år efter 

världsutställningen i Paris, hände en rad saker som fick stor betydelse för den svenska 

offentliga konsten. Folkrörelsernas Konstfrämjande och föreningen Konst i skolan bildades. 

Den främsta uppgiften för dessa båda organisationer skulle vara att sprida konst till dem som 

tidigare inte varit så delaktiga i konstlivet.37 

 

1.5 Metod 

1.5.1 Tillvägagångssätt och källor 

Då det är platsens interagerande med konstverket i en befintlig och speciell miljö jag vill 

undersöka har det varit en viktig del för mig att göra en observation och dokumentation på 

plats. Min empiri i form av bilder på konstverket samlades in vid observationstillfället, men 

även från de Internetsidor som presenterar konstverkets olika upplagor. 

För att få fram teorier har jag framförallt gjort litteraturstudier. Jag har använt mig av dels 

tryckta och dels otryckta källor. De tryckta källorna handlar framförallt om teorier kring 

konst, såsom Möten med bilder (2004)av Yvonne Eriksson & Anette Göthlund. Även flera 

olika böcker av Anders Marner, som tillexempel Burkkänslan - Surrealismen i Christer 

Strömholms fotografi – en undersökning med semiotisk metod (1999/2000) och Möten och 

medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt 

perspektiv (2005) samt Göran Sonessons Bildbetydelser – Inledning till bildsemiotiken som 

vetenskap (1992) har använts som källor till det semiotiska stycket. Sophie Allgårdhs bok 

Svensk konst nu (2004), Anette Göthlunds artikel i Från modernism till samtidskonst – 

svenska kvinnliga konstnärer (2003) och Folke Edwards Från modernism till samtidskonst – 

svensk konst 1900-2000 (2000) har hjälpt mig med referentialitetsbegreppet. Utifrån dessa 

teorier har jag kunnat uttolka verkets samspel med platsen. Jag har också läst originalkällor 

kring de teorier jag använt mig av, vilka är Charles Sanders Pierce, Philosophical writings 

(1955), ”Logic as Semiotic: The theory of signs” samt Rosalind E. Krauss verk Passages in 

modern sculpture (1977) och essän ”Skulptur i det utvidgade fältet” ur Från 60-tal till 

cyberspace, 1997. 

 Vidare har jag använt mig av en doktorsavhandling av Jessica Sjöholm Skrubbe som 

behandlar offentlig skulptur i Sverige mellan 1940-1975 ur bland annat genusperspektiv. 

Även hon har gett mig infallsvinklar vad gäller valda teorier, såsom ett utvecklat perspektiv 

                                                 
37 Sandström, 1982, s.7 
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på referentialitetsbegreppet och klarsynta formuleringar om skulpturer föreställande barn och 

ungdom. 

 När ett konstverk placeras i offentlig miljö kommer allmänheten i de allra flesta fall i 

kontakt med det. Allmänheten bildar sig en egen uppfattning av verket medvetet eller 

omedvetet och känslorna kan vara blandade. I min studie har jag därför valt att, på plats i 

Borås, fråga förbipasserande om deras åsikt om Ute. Detta för att skaffa mig en uppfattning 

om konstverket tagits emot positivt eller negativt men också vilken betydelse verket på den 

specifika platsen har för människorna i det dagliga livet. Jag har dessutom valt att göra två 

mer omfattande intervjuer för att mer fördjupande kunna redogöra för placeringsprocessen. 

Den första intervjupersonen är Elisabeth Haglund, som vid tiden för inköpet var 

konstmuseichef och sakkunnig i konstkommittén. Den andra personen är konstnären själv, 

Charlotte Gyllenhammar. Syftet med att intervjua Gyllenhammar har varit att redogöra för 

hur konstnären själv är delaktig i placeringsprocessen. Dessutom har jag aktivt sökt i 

konstkommitténs och kulturnämndens mötesprotokoll för att där försöka hitta en diskussion 

kring var och hur verket skulle placeras. 

 Sist men inte minst har jag gjort en egen tolkning av verket utifrån en, på egen hand, 

konstruerad analysmodell med semiotik som bas och med referentialitetsbegreppet och 

placeringsteorier inbakad. För att ytterligare belysa att en tolkning inte är den rätta utan att 

alla kan ha sin egen tolkning, samt att det i Utes fall kan finnas flera underliggande 

tolkningar, har jag studerat olika tolkningar av Ute situerad i Borås. Men också några av de 

andra upplagorna av verket, för att visa på att identiska verk kan uppfattas och tolkas olika 

beroende av var och hur verket placerats. 

 

1.5.2 Analysmodell 

Följande modell består av två delar och är konstruerad för en specifik tolkning av verket Ute. 

Jag utgår från Sonessons och Marners semiotiska syn på skulptur. Först kommer jag att göra 

en beskrivning av skulpturen därtill kommer jag att behandla platsens betydelse i relation till 

Sonessons och Marners semiotiska analysmodell. 

 

Analysmodell för egen tolkning av verket 

• Uttryck: utformning, färger, former, linjer, textur, likheter och skillnader 

(Sonesson/Marner) 

• Blickfång, monument/monumentalitet, sockel? (Krauss/Edwards/Allgårdh/Göthlund) 
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• Vad är det för plats? (Norberg-Schulz) 

• Hur ser rummet ut? (Norberg-Schulz) 

• Skulpturens placering i relation till torget och andra byggnader? 

• Vilken karaktär har platsen? (Norberg-Schulz) 

• Hur kan plats, rum och karaktär förstås som ett genius loci? (Norberg-Schulz) 

• Samspel med arkitekturen, interaktion med platsen? 

• Vilken karaktär får platsen när skulpturen är integrerad med platsen? 

 

Analysmodell för tolkning av andras uppfattning av verket 

• Vilka olika uppfattningar finns om vad verket föreställer? 

• Vilken innebörd och betydelse tillskriver allmänheten konstverket? 

• Vilken är den övergripande uppfattningen vad gäller verkets placering på platsen? 

• Hur tycker allmänheten att verket fungerar på platsen? Är det en bra placering? 

• Vilka reaktioner finns mot konstverket, bra eller dåliga? 

 

1.5.3 Källkritik 

Intervjuerna med allmänheten fungerar som en enkel undersökning av hur konstverket 

uppfattas. Istället för att leta insändare i lokaltidningen gör jag korta intervjuer på plats. Dels 

för att konstverket inte väckte större debatt när den placerades men också för att fånga 

allmänhetens spontana uppfattning av verket. Risken med att undersöka allmänhetens 

reaktioner utifrån debattinlägg och insändare i tidningen är att man troligtvis får fler negativa 

reaktioner än positiva trots att den positiva sidan kanske är större. Författarna till dessa har 

kanske dessutom mer eftertanke bakom sina inlägg. Frågar man allmänheten direkt får man 

korta och förhoppningsvis ärliga svar. Även från dem som inte orkar lägga sig i debatten i 

tidningen. Problemet med en intervjumetod som denna är att inte hela allmänheten kan 

intervjuas, utan bara den delen som just då råkar vara på platsen. Å andra sidan är det kanske 

just den delen av allmänheten som oftast befinner sig i direkt närhet av konstverket och som 

förhoppningsvis har bildat sig en uppfattning av det. 

De båda D-uppsatserna som skrivits på Högskolan i Borås har hjälpt och underlättat för 

mig att sätta mig in i konstverket Ute kontext då den är placerad i just Borås. Min uppsats 

kommer som nämnts att behandla såväl beslutsprocessen kring placeringen av offentliga 

konstverk men också hur konstverket tas emot och ses av allmänheten. Uppsatserna behandlar 

just dessa ämnen och då de är framlagda på Högskolan i Borås finner jag det troligt att de 



 15

skulle vara tillförlitliga. Jag har granskat deras källor och funnit att flera av dessa har jag själv 

använt mig av. Självklart har även andra källor använts då jag redogjort för Borås som 

typexempel. Bland annat Tina Ebersteins bok Kommunal inköpspolitik – undersökning 

rörande ett urval kommuner och samtliga landstings inköp av konst 1971-1973 (1976), samt 

Jessica Sjöholm Skrubbes avhandling Skulptur i folkhemmet (2007), har använts för att sätta 

Borås i förhållande till en nationell inköpspolitik men i ett förhållande där likheter belyses 

mer än skillnader. 

 

1.6 Disposition 

Denna uppsats består av sex huvudkapitel. Till dessa räknas inledningskapitlet som det första. 

Det andra kapitlet behandlar Borås stads kulturorganisation samt Konstkommitténs uppdrag 

och sammansättning. Kapitel 2 inrymmer också en sammanfattning av den intervju som hölls 

med Elisabeth Haglund, konstmuseichef och sakkunnig i konstkommittén, angående inköpet 

och placeringen av Charlotte Gyllenhammars skulptur Ute. I kapitel 3 får vi sedan bekanta oss 

med skulpturen i Borås satt i en kontext om offentlig konst. Nästa kapitel beskriver 

Gyllenhammars konstnärskap, hennes syn på konstverket och en sammanfattning av den 

intervju som gjorts med henne för denna uppsats. I sammanfattningen beskrivs 

Gyllenhammars syn på samarbetet med Borås kommun och hennes tidigare samråd med 

densamma. Kapitel 5 är det stora analyskapitlet där först en analys gjord av författaren 

återfinns, men även också en sammanställning av allmänhetens uppfattning av Ute med 

analytisk grund. Därefter redogörs för hur konstverket beskrivs i de olika kontexter som de 

olika upplagorna av verket återfinns i. Sist kommer en slutsats som binder samman och 

sammanfattar uppsatsen. Längst bak återfinns bildbilaga samt bilagor med intervjufrågor som 

ställts till de intervjuade. 

 

2. Borås som skulpturstad 

Jessica Sjöholm Skrubbe redogör i sin avhandling Skulptur i folkhemmet, 2007, för olika 

städer som ställt upp offentlig skulptur. Som de två sista städerna i listan står Linköping, med 

38 uppställda skulpturer, och Borås, med 48 stycken.38 Hennes rangordning går från dem som 

ställt upp minst till dem som placerat flest. Detta innebär att Borås är den svenska stad som 

under perioden placerat flest skulpturer. På kommunens hemsida hittar jag en text med okänd 

författare. Kulturchefen uttrycker sig på följande sätt: 

                                                 
38 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 55 
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Borås är på god väg att bli en skulpturstad. En stad som satsar på konst och 
kreativitet och vågar sticka ut. (…) Somliga städer bygger höghus som landmärken. 
Här i Borås väljer vi skulpturer som landmärken.39 

Man kan se att Borås är en stad som satsar mycket på framförallt offentlig skulptur bara 

genom att besöka staden. I följande kapitel kommer organisationen kring och själva 

beslutsprocessen att presenteras. Dessutom redogörs för den intervju med Elisabet Haglund, 

konstmuseichef i Borås fram till oktober 2005, som hållits angående val av och kontakt med 

konstnären Charlotte Gyllenhammar, samt hur placeringsvalet gick till och om 

Gyllenhammars eventuella deltagande i processen. 

 

2.1 Borås konstkommittés organisation 

Konstkommittén i Borås kommun är underordnad Kulturnämnden men har beslutsrätt. Vilket 

innebär att de inom kommittén kan ta beslut om vilka konstverk man ska köpa in till 

kommunen utan att detta först måste gå som förslag till kulturnämnden som sedan ska ta 

beslut. Kommittén består av åtta ledamöter, fem kommunpolitiker som även sitter i 

kulturnämnden och tre sakkunniga, dessa tre har inte rösträtt.40 Vanligtvis brukar 

konstinköpskommittèer vara politiskt tillsatta enligt Tina Eberstein, vilket innebär att 

medlemmarna är valda genom politiska val inom kulturnämnden41. Så är fallet även i Borås 

kommun där ledamöterna själva fått anmäla intresse av att ingå i konstkommittén. Av alla de 

anmälda har sedan fem stycken valts som representanter för kulturnämnden. Tre av dessa 

tillhör majoriteten medan två kommer från minoriteten. De tre sakkunniga är en 

konstnärsrepresentant från KRO, intendenten på Borås konstmuseum samt chefen på 

detsamma. Det ingår i de båda från konstmuseets tjänster att sitta i konstkommittén.42 Därför 

ingår Borås också i grupp I av de kommuner som Eberstein undersökt i sin avhandling, där 

hon pekar på att fast anställda tjänstemän är knuten till konstinköpskommittén. I grupp I 

innebär det att just konstmuseichefen eller museitjänsteman inbegrips.43 

 Borås tillhör den senare av de två kategorier av konstinköpsorgan som Eberstein redogör 

för i sin avhandling. Denna kategori innebär att inköpsorganet har antagit en så kallad 

                                                 
39 ”Ingen annan stad kan matcha Borås” Borås stads hemsida 2008-04-30, okänd författare 
40 Westerlund, Anna, Beslutsprocessen kring offentlig konst – En undersökning av Borås kommun, 2002, s. 17 
41 Eberstein, Tina, Kommunal konstinköpspolitik – undersökning rörande ett urval kommuner och samtliga 
landstings inköp av konst 1971-1973, 1976, s. 112 
42 Westerlund, 2002, s. 18 
43 Eberstein, 1976, s. 110 
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hybridform. Den består av ledamöter från dels kulturnämnd och dels representanter från till 

exempel kommunalt museum.44 

 Vid placering av den inköpta konsten framgår det i Westerlunds uppsats att ledamöterna är 

eniga i sin uppfattning att det är mycket viktigt att tänka på sammanhang och omgivande 

miljö. För att skapa en helhet där konstverket samspelar med miljön runtomkring samarbetar 

de med den landskapsarkitekt som arbetar på gatu- och stadsbyggnadskontoret. Westerlund 

får efter intervjuer med konstkommitténs ledamöter fram att det är viktigt att verket passar in i 

miljön och de utgår därför från rummet när de väljer konstnär. Det är konstkommittén som i 

slutändan ska kunna motivera varför ett konstverk placerats på en viss plats.45 

 

2.2 Beslutsprocessen i Borås konstkommitté 

Enligt kulturnämndens protokoll från mars 2005 uppgår investeringsbidraget för konstinköp 

till 700 000 kronor som fördelas mellan inköp till konstmuseet (200 000 kronor) och inköp av 

offentlig konst till kommunen (500 000 kronor).46 Konstkommittén i Borås kommun har, som 

nämnts ovan, beslutsrätt för vilka konstverk som ska köpas in. Arbetet med urval går till som 

följande: 

 Kommundelarna tar kontakt med konstkommittén genom antingen en muntlig eller en 

skriftlig begäran om att konst önskas köpas in till en viss plats. Konstkommittén tar ställning 

till denna begäran utifrån vissa riktlinjer och prioriteringsgrader. Det som får störst prioritet är 

antingen stora projekt eller kommundelar som tidigare varit lågprioriterade.47 Därefter 

undersöker konstkommittén behovet på platsen genom samtal med till exempel personal på 

platsen om konsten placeras på sådan plats. Konstnärer samt kostnadsnivå föreslås, och 

därefter tas kontakt med aktuella konstnärer som får lämna skissförslag. Dessa arvoderas, 

förutom den konstnär som till slut får uppdraget. Denna får sitt skissarvode inbakat i det 

sammanlagda arvodet för verket. I vissa fall inbjuds endast en konstnär och denna får då 

uppdraget. Kommittén tar ställning till förslagen och diskuterar dessa. Beslut tas av de fem 

kommittémedlemmarna som har rösträtt (vilket innebär politikerna). Därefter börjar arbetet 

med själva konstverket och placeringen. Markarbeten utförs oftast av servicekontoret på 

kommunen och projekten tar olika lång tid beroende på omfattning, från några månader till ett 

par år.48 

                                                 
44 Eberstein, 1976, s. 109 
45 Westerlund, 2002, s. 34 
46 Sammanträdesprotokoll, Kulturnämnden Borås kommun, 2005-03-17 
47 Westerlund, 2002, s. 20 
48 Westerlund, 2002, s. 20 
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 Det finns undantag i hur kommittén går tillväga. Vid ett tillfälle, Maria Meisenbergers 

skulptur Human ostrich, köpte man in skulpturen utan att i förväg veta var den skulle 

placeras.49 Därefter tog man upp förslag på placeringsmöjligheter innan man slutligen 

placerade den utanför stadshuset. 

 

2.3 Elisabet Haglund, konstmuseichef och sakkunnig i konstkommittén 

Fallet Ute verkar vara ett enkelt exempel från början till slut. Borås kommun bjöd, genom 

Haglund, in Gyllenhammar att göra ett skissförslag på en skulptur som var tänkt att placeras 

på Södra torget. Man visste alltså från början att man ville ha en skulptur av konstnären och 

man visste dessutom var den skulle placeras. Haglund vill minnas att hon sett en av 

Gyllenhammars skulpturgrupper med barn och tänkt att kommunen skulle köpa in en sådan. 

Hon hade också en tanke på placeringen. Just vid Södra torget, busstorget, i centrum skulle 

den stå. Hon menar att ett ensamt barn vid busstrafik får oss att bli uppmärksamma. 

Skulpturen känns enligt Haglund också proportionerlig på platsen där den står bredvid ett träd 

i nedre hörnet av torget. Skulpturen känns lagom stor i relation till trädet den står bredvid, 

även i relation till det räcke som löper längs Viskan. Skulpturen står dessutom på en plats där 

ögonen fastnar när man är på väg till torget. De två raka vägar som leder till torget har på så 

sätt skulpturen i blickfånget. Elisabet Haglund påpekar att som sakkunnig vet man ofta vad 

som i slutändan blir bra resultat. Det händer att politikerna lägger sig i och har åsikter, men 

inte i detta fall. Även Gyllenhammar godkände platsen efter att ha besökt den. Haglund minns 

inte riktigt, men säger att det är möjligt att Gyllenhammar vid förankringen och uppställandet 

av skulpturen hade önskemål om åt vilket håll Ute skulle stå. 

 Skulpturen köptes in för pengarna avsatta för inköp av offentlig konst. Men Haglund 

redogör också för att det är museet som har ansvar för den offentliga konsten i kommunen. 

Till sin hjälp har nuvarande konstmuseichef infört ett faddersystem där personer från 

allmänheten fått anmäla intresse att bli fadder åt en skulptur i staden. 

 Samtidigt som Ute invigdes i Borås, invigdes också Gyllenhammars utställning Privat 

idiot. Haglund förklarar, utifrån min fråga, att man först beställde skulpturen. Därefter 

uppkom möjligheten att även bjuda in Gyllenhammars utställning till konstmuseet. 

 

3. Om konstverket 

                                                 
49”Skulptur söker sin plats”, Borås Tidning 2005-03-09, enligt artikelsök heter författaren Johan Kollén 
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Konstverk i offentlig miljö finns runt omkring oss hela tiden. Vi kanske inte alltid 

uppmärksammar dem eller tänker på dem. Men tittar man sig omkring upptäcker man snart att 

de finns där och att de ser olika ut. I följande kapitel uppmärksammas dessa konstverk, först i 

en allmän presentation. Därefter följer ett stycke om hur konstverket Ute kan placeras in i 

kontexten offentlig konst utifrån de konsttexter som jag har läst. 

 

3.1 Skulpturens liv i offentlig miljö 

Sven Sandström skriver i sin bok Konstverkens liv i offentlig miljö (1982) att nästan alla de 

minnesmonument/statyer över svensk historia har tillkommit efter 1850. På grund av att det 

var först då som Sveriges rike hade ett visst överskott som tillät sådana gester, samt att vi 

innan dess inte haft tillräckligt många diktiga och utbildade skulptörer. Ungefär samtidigt 

började man anlägga stadsparker där skulptur ofta placerades.50 Sandström fortsätter sin 

redogörelse kring offentlig skulptur mot slutet av 1800-talet: 

Men när svenska skulptörer mot slutet av 1800-talet i allt mer uppmärksammade 
utställningar visade fram uttrycksfulla grupper och sköna nakna kvinnor, förlåt 
nymfer, genier och undiner, så började också utvecklingen mot rikare 
skulpturparker.51  

Trenden att utsmycka staden eller platser med offentlig skulptur i form av högtidliga 

skulpturer och monument höll i sig ända in på 1960-talet då begreppet fortfarande antydde till 

verk som mer eller mindre berättade eller var sinnebilder för sådant som samhället ville 

föreviga.52 Men Allgårdh och Malmborg menar att det idag finns, tillsammans med ett ökat 

samhällsengagemang, ”en uttalad vilja hos konstnärer att med små gester och ofta 

anspråkslösa material närma sig det lilla livet och göra vardagen synlig”.53 Det är där vi nu 

står när vi går över till att behandla konstverket Ute i konsttexten. 

 

3.2 Ute, kontexten i konsttexten 

Anna Westerlund drar i sin D-uppsats (2002) slutsatsen att offentlig konst har som fördel att 

stå länge. Den kan då arbeta sig in i människors hjärtan. En offentlig skulptur kan gå från att 

vara djupt ogillad till att bli accepterad och till och med högt uppskattad just tack vare den 

långa exponeringstiden. Ett konstverk som ogillades när det ställdes ut i Borås för fyrtio år 

                                                 
50 Sandström, 1982, s. 13 
51 Ibid. s. 13 
52 Sandström, 1982, s. 26 
53 Allgårdh & Malmborg, 2004, s. 28 
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sedan, Knallestatyn (1953), är idag representerad bland annat på kommunens brevpapper.54 

Tvärt emot har det vart med skulpturen Ute som också är situerad i Borås. Den blev väl 

mottagen från början. Många kanske kände sympati med det ensamma barnet. Jag kommer att 

behandla aspekten i min analys. Däremot finns likheter mellan Knallestatyn och 

bronskvinnorna, Jag tänker på mig själv (2005) av Marianne Lindberg de Geer, utanför 

Konsthallen i Växjö. Många har varit upprörda över deras utseende men idag är de en del av 

Växjös identitet och det är sällan någon på ett argt sätt reflekterar kring dem. 

Många konstnärer menar att en museibyggnad eller ett galleri begränsar tolkningen av ett 

verk. Tvärtemot vad som är tanken med den ljusa och kala arkitekturen som syftar till att vara 

ren just för att man inte ska störas av något vid beskådningen. Denna syn är enligt Allgårdh 

och Malmborg vägen bort från de traditionella exponeringsplatserna som vilar på ideologisk 

grund.55 Därför är diskursen med offentlig skulptur i utomhusmiljö intressant att undersöka. 

Sven Sandström anser att det inte finns någonting som säger att en skulptur har större 

möjligheter att bli betraktad bara för att den står på en plats med stor prestige, och absolut inte 

om den står på en plats där folk skyndar förbi.56 Ute är placerad på en sådan plats, där folk 

hastar förbi, men kanske är det så att den väcker uppmärksamhet just på grund av att den är så 

oansenlig och liten. Ett oväntat inslag i miljön som omger den. Sandström fortsätter med att 

tala om att skulpturer ingår i omgivningarna, ibland framstår de till och med som deltagare 

bland oss andra.57 Ett tydligt exempel på detta fenomen är K G Bejemarks gatuarbetare vid 

Berzelii Park i Stockholm. Den ger illusionen av en gatuarbetare som lyfter på locket till en 

inspektionsbrunn. Runt om är det avspärrat med parkförvaltningens avspärrningsbommar, 

inslaget i miljön gör att man reagerar. Vid första anblicken ser det ut som en verklig 

människa, men man upptäcker snart att det är en bronsgubbe.58 I likhet med Ute interageras 

konstverket i vardagen och man kan vid en första anblick luras av att det är en verklig figur 

man ser. När man sedan synar den närmre inser man att det är en skulptur, med ett vardagligt 

motiv. 

 Sjöholm Skrubbe har i sin avhandling behandlat skulptur föreställande barn och ungdomar. 

Hon påpekar att barnens till synes totala omedvetenhet om livets svårigheter visas genom dess 

uttryck av oskuldsfullhet. De vänder ryggen åt hela världen helt absorberade av leken.59 I 

vissa fall kan ju detta innebära att de uppfattas som utsatta. Skulpturen Ute utstrålar inte på 

                                                 
54 Westerlund, 2002, s. 8 
55 Allgårdh & Malmborg, 2004, s. 24 
56 Sandström, 1982, s. 22 
57 Ibid. s. 21 
58 Ibid. s. 51 
59 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 176ff. 
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samma sätt oskuldsfullhet. Utan snarare nedstämdhet och som att det är något som besvärar 

det lilla barnet. Leken är här långt borta. Men Sjöholm Skrubbes kategorisering avser skulptur 

generellt och hon tar inte upp senare tiders undantag. Istället fortsätter hon i sin avhandling att 

beskriva skulpturer föreställande lekande barn och ungdomar som sorglösa i en bekymmerfri 

tillvaro.60 Det är vanligt att placera barn- och ungdomsskulpturer intill skolbyggnader eller 

andra miljöer, såsom idrottshus och liknande, där barn och ungdomar ofta vistas. Sjöholm 

Skrubbe menar att placeringsvalen i dessa fall skulle kunna fungera som identifikationsobjekt 

som genom sin utformning konnoterar till den sanning om vad barndomen är eller bör vara. 

”Representationer av barn fungerar på så vis som en projektionsyta för vuxenvärldens 

föreställningar och förhoppningar om de yngre generationerna…”.61 

 

 

4. Charlotte Gyllenhammar 

Charlotte Gyllenhammar föddes 1963 i Göteborg. Hon flyttade senare till Stockholm och 

studerade måleri på Kungliga Konsthögskolan mellan åren 1983-1989. Hon har även studerat 

skulptur vid Royal College of Art i London (1990-1991).62 Kuratorerna för utställningen 

Privat idiot, Margareta Zetterström (Kulturhuset, Stockholm) och Magnus Jensner (Dunkers 

kulturhus) har i förordet till utställningskatalogen benämnt Charlotte Gyllenhammars 

konstnärskap som ”ett av de mer egensinniga och uttrycksfulla inom svensk samtidskonst”.63 

 I följande kapitel bekantar vi oss närmre med Charlotte Gyllenhammars konstnärskap och 

de motiv vi återfinner i hennes verk. Sist i kapitlet återfinns Gyllenhammars egna reflektioner, 

utifrån en intervju gjord av uppsatsförfattaren, kring skulpturen Ute och hennes syn på 

samarbetet med Borås kommun. 

 

4.1 Gyllenhammars konstnärskap 

Allgårdh och Malmborg har beskrivit hennes konstnärskap som att hon med närvaro och 

tydlighet både lockar och skrämmer. ”I det personliga öppnar sig verken samtidigt mot större 

politiska förlopp som hon genom laddade bilder låter oss komma nära.”64 På liknande sätt 

                                                 
60 Sjöholm Skrubbe, 2007,  s. 176ff. 
61 Ibid. s.181 
62 Nationalencyklopedin, sökord: Charlotte Gyllenhammar, http://databas.bib.vxu.se:2104/lang/charlotte-
gyllenhammar (2009-11-04) samt Charlotte Gyllenhammars hemsida: 
http://www.charlottegyllenhammar.com/profil_det.asp?ID=1&q=cv  
63 Gyllenhammar, Charlotte, Charlotte Gyllenhammar, 2004, förordet (boken har inga sidnumreringar) 
64 Allgårdh & Malmborg, 2004, ”Charlotte Gyllenhammar”  
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beskrivs hon i utställningskatalogen till Privat idiot av Dagens nyheters konstkritiker Håkan 

Nilsson. 

Det här är en av Gyllenhammars starka sidor: hon skapar verk som fungerar på olika 
plan samtidigt, utan att någon ”nivå” blir den dominerande. Tvärtom ligger de olika 
berättelserna flätade i varandra: att resonera om det privata i hennes verk leder 
ofrånkomligen in i ett resonemang om det offentliga, och vice versa. Att resonera 
om det politiska leder lika ofrånkomligt till det personliga och tvärt om.65 

I verket Betraktarna (bild 1), som handlar om kidnappningen och befrielsen av Paul Getty III 

1973, finns en komposition bestående av två delar. Dels en videoprojektion där 

nyhetsbilderna från händelsen rullar och dels en skulpturgrupp bestående av enskilda 

individer (barn). Dessa båda delar refererar till ovan nämnda balansgång mellan det offentliga 

och det privata.66 Nilsson försöker tillskriva Gyllenhammars olika verk en slags gemensam 

nämnare. Han anser att det finns något som binder dem samman, som gör att man inte kan 

förbli oberörd när man betraktar dem. Att det finns en påträngande och obehaglig känsla över 

verken som både är uppfordrande och intressant på samma gång. Han tycker att det är en 

känsla som samtidigt är svåråtkomlig. 67 

 Intressant är också att hennes verk kräver en aktiv betraktare. De involveras och inkluderas 

till att bli en del av det ”utvidgade fältet” som bland annat Rosalind E Krauss, Folke Edwards 

och Sophie Allgårdh talar om (se 1.4.3 under teoretiska utgångspunkter). I och med att Robert 

Morris bjöd in betraktaren till att bli en interagerad del av konstverket förvandlades 

konstverket till en scen dit betraktaren hade tillträde.68 Gyllenhammar har i verket 

Betraktarna (bild 1) bjudit in besökarna att bli en del av konstverket, men ändå inte. Trots att 

man kunde gå runt i installationen bjöds man inte in att göra det. Skulpturerna har alla 

blickfånget fästade på samma sak, skärmen med nyhetsinslaget om att Paul Getty III hade 

frisläppts. Deras uttryck och samlade uppmärksamhet bidrog till en spiralrörelse inåt. De var 

inte mottagbara för att betraktas.69 

 När vi talar om Gyllenhammars konstnärskap kan vi se mönster. Hon återkommer gärna 

till samma tema flera gånger. Allgårdh och Malmborg har uppmärksammat hennes 

återkommande till barndomen på senare år.70 Avslutningsvis påpekar Håkan Nilsson att 

Gyllenhammars konstverk inte är omedelbara men de sträcker sig heller inte över lång tid. 

Det är en viktig del av hennes verk, och det bidrar till en koncentrerad spänning. Denna 

                                                 
65 Gyllenhammar, 2004, ”Charlotte Gyllenhammar”, opaginerat 
66 Gyllenhammar, 2004, ”Charlotte Gyllenhammar”, opaginerat 
67 Ibid. opaginerat 
68 Ibid. opaginerat 
69 Ibid. opaginerat 
70 Allgårdh & Malmborg, 2004, ”Charlotte Gyllenhammar” 
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koncentration pekar mot ett centrum som vi själva måste fylla med mening. Det kanske är det 

som gör att hennes konst blir så kuslig.71 

 

4.2 Gyllenhammar om skulpturen Ute och samarbetet med Borås kommun 

Jag började min intervju med Charlotte Gyllenhammar med frågan vad hennes tanke är när 

hon skapar konst föreställande barn. Just barnet som uttryck är nämligen något Gyllenhammar 

återkommer till i flera av hennes verk. Hon berättade att det egentligen inte finns någon 

speciell tanke, utan det är ett uttryck som har växt fram. Just barnet som fysisk form kom hon 

på ganska sent. Därför menar hon på att hennes konstnärskap går i motsatt riktning. Från 

något oklart till något som är konkret istället för att man börjar med det konkreta och sedan 

experimenterar sig bort från det.72 

 

4.2.1 Gyllenhammar om sitt tidiga konstnärskap och hur hon kom fram till den skulpturala 

formen 

Hennes första verk med associationer till barn var Fruit of love (1993). I verket använder hon 

sig av olika attribut tillhörande barn (bild 2). Bland annat en spjälsäng där oformad lera ser ut 

att rinna ut ur sängen mellan spjälorna. Bredvid sängen står ett par rena vita gummistövlar i 

barnstorlek. Verket saknar dock det viktigaste tecknet på barnet, den mänskliga kroppen. 

Gyllenhammar menar att hon genom detta verk ringade in ett område där hon sedan började 

skulptera barn. Första verket med barn som fristående skulpturer kom 1999 och hette Pojke, 

flicka (bild 3). Gyllenhammar beskrev i intervjun hur hon själv ser på sin utveckling mot 

skulpturen. När hon började avbilda mänskliga kroppar var det med som negativa uttryck 

(tänk negativ inom fotografin) tillexempel i verket Dead darlings (bild 4) från 1992 där 

människan återfinns som relief i bränd sand. Hon upplever det som att utvecklingen från det 

negativa uttrycket till det positiva (objekt som fristående skulptur föreställande mänskliga 

kroppar) har varit svårarbetad med stort motstånd. Pojke, flicka kom alltså att bli den första 

fristående skulpturen föreställande barn för Charlotte Gyllenhammar genom en utveckling 

som snarare tycks ha gått baklänges. 

 Gyllenhammar tycker om att använda sig av levande material, därför är obränd lera något 

av ett favoritämne. Hon berättade för mig att hon bygger upp volymen i sin ateljé men 

färdigskulpterar gärna på platsen där utställningen ska vara. Till exempel ansiktena på 

Betraktarna färdigställde hon bara timman innan vernissagen på moderna museet skulle vara. 
                                                 
71 Gyllenhammar, 2004, ”Charlotte Gyllenhammar”, opaginerad 
72 Alla intervjusvar finns i uppsatsförfattarens ägo 
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Då hon ofta använder sig av tillfälliga material försvinner ofta verken efter utställningens slut. 

Hon har på senare tid saknat dem och istället börjat gjuta av dem. Hon jämställer gjuteri med 

fotografi, det handlar om att dokumentera. Det är precis som att frysa ett ögonblick när man 

gjuter av en skulptur i ett mer beständigt material, såsom brons, plast, gips eller keramik. 

Uttrycket kommer på så sätt aldrig att förändras. 

 

4.2.2 Om Gyllenhammars syn på skulpturen Ute 

Konstverket Ute kommer ursprungligen ur verket Betraktarna där skulpturerna redan är 

påbyltade med stora overaller. Gyllenhammar tog en av skulpturerna och ställde den upp, inte 

bokstavligt talat, för Ute är en skulptur gjord för sig själv med en av figurerna i Betraktarna 

som förebild. Verket beställdes av Borås kommun, det är en bronsskulptur, som är modellerad 

i lera och gjuten i en silikonform med gipskappa. Den är patinerad så att den ska bli ler-lik, 

det vill säga att den ska ha ett uttryck så att det ser ut som att materialet är lera trots att det är 

brons, den har alltså ett kallare och mattare uttryck än brons normalt har. 

 Ute symboliserar ett tillstånd snarare än en tanke, verket handlar mer om utstrålning enligt 

Gyllenhammar. Hon talar om ett tillstånd som hon märkt berör. Det är ett slags varande som 

att man kan tänka sig vad skulpturen tänker, men den pekar eller tänker inte på något särskilt. 

Utan grejen är just att den tänker, den är. Samma sak har Gyllenhammar tänkt på när hon 

tillverkade den. Den är mer tigande än talande men det finns en tystnad som ändå uttrycker 

något. Vad det är den uttrycker, tycker Gyllenhammar, är upp till var och en att fundera kring. 

De tankar och reflektioner kring skulpturen som hon hör uppskattar hon, det får henne att 

fundera kring den i andra perspektiv. 

Gyllenhammar har ofta en uppfattning om verket när hon börjar. Denna ändras under tiden 

arbetet håller på och mot slutet av arbetsprocessen är det inte säkert att hon minns vilken den 

första tanken eller uppfattningen var. Hon uttrycker sig också som att konstverken inte tillhör 

henne längre när de är färdiga, vilket kan vara sorgligt men också härligt på samma gång. Hon 

tycker att det är en härlig känsla när något lever sitt eget liv och att hon sedan får höra om det. 

Det är den uppfattningen hon har om Utes mottagande i Borås. Att den är väl omhändertagen 

och att den till och med har fått en egen fadder. Eftersom hon anser att skulpturen inte tillhör 

henne längre när den väl är färdig, förväntar hon sig heller inga speciella reaktioner. För 

henne är det istället processen fram till det färdiga resultatet som är det viktiga. Däremot 

tycker hon att det är intressant att höra hur verket tas emot, men hon har som sagt inga 

förväntningar. Hon menar istället att det ligger i verket hur det tas emot, uttrycket är viktigt. 
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På min fråga angående skulpturen Utes uttryck som påpälsad svarar hon att hon tänker på 

parklek eller barnpromenad. ”Det finns ingen som är så totalt klädd och instängd i en nästan 

”uniform”, man anar knappt identiteten under.” Hon fortsätter med att säga att det är en lerig 

upplevelse för barn i vårt klimat att leka i parken om vintern. Hon ser ofta dessa grupper men 

kommer också ihåg sin egen barndom. Det är utifrån detta som uttrycket väckts till liv genom 

skulpturen. 

 

4.2.3 Hur Gyllenhammar uppfattar samarbetet med Borås och hennes egen påverkan av 

placeringen 

Borås kommun hörde genom dåvarande Konstmuseichefen, Elisabeth Haglund, av sig med en 

förfrågan om Gyllenhammar skulle kunna tänka sig att tillverka en skulptur åt stadens 

busstorg. Gyllenhammar som tidigare samarbetat mycket med Borås, bland annat med 

utställningen om Carl von Linné, tackade ja. Hon tillskriver dessutom Borås som en viktig 

part för hennes konstnärskap. De har köpt in verk regelbundet och hon har haft utställningar 

på museet minst två gånger innan. 

 Skulpturen invigdes i samband med öppningen av hennes utställning Privat idiot som var 

på konstmuseet. Borås hade dessutom vid sidan av Kulturhuset i Stockholm och Dunkers 

kulturhus varit med och finansierat den omfattande katalog med text som producerades till 

utställningen. 

Det finns sex upplagor av verket som placerats ut. Den första placerades i Umedalens 

skulpturpark, trots att beställningen först kom från Borås, drog processen ut på tiden och 

Umedalen hann inviga den före Borås. Den andra är som sagt Borås. En av upplagorna ingår i 

en skulpturgrupp på försvarshögskolan i Stockholm (bild 5). Det finns två i privat ägo (något 

som Gyllenhammar inte var riktigt säker på) och den sista är placerad i hotellvestibulen på 

Copperhill Mountain Lodge i Åre (bild 6). Borås ville gärna att skulpturen skulle placeras på 

Södra torget, det som i folkmun kallas busstorget. Gyllenhammar opponerade sig däremot och 

menade att skulpturen inte var lämplig för en centrerad plats, alltså skulle den inte placeras 

mitt på torget. Konstverket står istället vid busstorget men på en lite avsides plats. 

Att andras reflektioner av verket väcker eftertanke hos Gyllenhammar själv råder det ingen 

tvekan om. Då jag i intervjun påpekade placeringen vid vattnet precis vid tungt trafikerad väg 

fyllde Gyllenhammar i med att ett ensamt barn i den åldern är utsatt och utlämnat. Ett barn har 

inte koll på sig själv. Därefter reflekterar hon till sig själv. Gyllenhammar kom ofta bort när 

hon var liten, även om man ropade efter henne hörde hon inte då hon var så inne i sina egna 

fantasier. Därför tror hon kanske att skulpturen symboliserar ett barn som har kommit bort. 
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Barnen i hennes verk fungerar som förstärkare. De förstärker ett tillstånd och man skärper sin 

egen uppmärksamhet i närheten av hennes verk. Hon uppfattar det som att det uppstår en 

gräns inför barnet och vad det ser. De faror som barnet själv inte ser, ser en vuxen som vill 

skydda barnet. 

5. Analys av Charlotte Gyllenhammars skulptur Ute 

Följande kapitel innehåller tre olika analyser. Den första är min egen analys av konstverket 

situerat i Borås. I den analysen kommer jag att utgå ifrån min egen analysmodell. Den andra 

analysen behandlar allmänhetens syn på konstverket utifrån de korta intervjuerna som hölls i 

närheten av konstverket under en eftermiddag i Borås. Den sista analysen kan snarare ses som 

en redogörelse för de uppfattningar om konstverket som jag funnit i presentationstexterna 

kring de olika upplagorna av konstverket. En tolkning är inte den rätta precis som jag 

redogjort tidigare att Sophie Allgård menar.73 Uppfattningen av verket kan också bli olik 

beroende på var och hur verket är placerat. Utifrån de olika uppfattningarna av verket knyter 

jag ihop säcken och kommer slutligen fram till några slutsatser om betydelsebildningen kring 

verket i samspel med platsen. 

 

5.1 Analys av Ute 

Skulpturen Ute av Charlotte Gyllenhammar är gjuten i brons, och är 95 cm hög. Det ser ut 

som ett barn på ungefär 3 år och storleken är fullskala. Barnet har på sig ytterkläder, en stor 

overall med luvan uppfälld på huvudet, den har också stora vantar och stövlar på sig. (Bild 7) 

Till skillnad från andra skulpturer föreställande barn är denna alltså inte naken, vilket bryter 

mot arvet av tidigare tradition inom barnskulptur. Skulpturen har mycket smådetaljer på 

kläderna som gör att den ser mycket verklighetstrogen ut. Färgen är inte riktigt bronslik utan 

har en mer brun färg, som jord. Skulpturen är uppbyggd med böljande och mjuka former, det 

är rörelse som gör sig märkt genom overallens pösiga uttryck. Om skulpturen hade varit mjuk 

och kunnat röra sig hade tyget i overallen ändrat sig efter rörelse. Nu ser det ut som att 

skulpturen frusit i ett ögonblick. Materialet, brons, är hårt och kallt. 

Enligt Sonesson och Marner blir det svårare att göra skillnad på skulptur och människa ju 

mer lika de är. I detta fall är det enkelt att se skillnaden. Skulpturen har avvikande och endast 

få färgskiftningar. Den är hård och kall till skillnad från en levande och verklig varelse. Den 

tydligaste skillnaden är ansiktet. Skulpturen är endast modellerad med konturer. Man kan ana 

                                                 
73 Allgårdh & Malmborg, 2004, s. 11 
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var ögonen sitter och man kan se näsan. Munnen är däremot gömd under kragen. Skulpturen 

får på detta sätt ett anonymt uttryck då man inte kan se ansiktsuttryck och blick. 

Skulpturen saknar sockel och står direkt på marken. (Bild 8) Det är många människor som 

passerar den då den står på gångbanan utmed ån Viskan, mellan busstorget (Södra torget) och 

Stora torget. Den står på så sätt också mitt i blickfånget från båda håll, man kommer rakt emot 

den bakifrån om man kommer norrifrån till busstorget. Däremot kan den vara svår att 

upptäcka på håll då den både är liten och står bredvid ett träd. (Bild 9) Torget, platsen, är 

anonym. Många hållplatser som erbjuder resenärer förflyttning, en plats för upphämtning och 

avsläppning. En anhalt på väg mot ett speciellt mål, vid vissa tider på dagen kan det vara 

stressigt på platsen då de som arbetar i staden är på väg till eller från jobbet. På helgerna kan 

det istället vara en sömnig plats där man släntrar sig fram och inte har något brådskande 

ärende. Platsens södra del, där skulpturen står utmed Viskan, är dessutom ett gångstråk runt 

stadsparken som ligger på andra sidan ån. Runt torget ligger byggnader men ingen av dessa 

finns i skulpturens direkta närhet, varken verket eller byggnaderna pekar mot varandra. 

Skulpturen är alltså helt fristående, däremot uppfattar jag att skulpturen och stadsparken 

interagerar med varandra. Om man står vid skulpturen och tittar i samma riktning som den ser 

man över ån och in i stadsparken. (Bild 10) Det är vackert. Om man vänder sig om ser man 

torget med busskurerna, gator och mycket trafik, det är varken vackert eller rogivande, utan 

mer kaotiskt, stressande och farofyllt. 

Jag uppfattar som besökare en dragkamp mellan en plats för resande och en plats för 

rekreation och lugn. Det senare hör egentligen till den med Viskan avgränsade stadsparken. 

Men eftersom skulpturen för en dialog med parken uppfattas den och torget vara 

sammanlänkade genom konstverket. 

Platsen och skulpturen ihop bidrar till en känsla av fara. Det är en farlig miljö för barn att 

vistas ensamma i. Samtidigt vilar det ett lugn över skulpturen. Ett barn som står vid sidan av 

torget, föräldern står en bit bort eller kanske alldeles bredvid men är inte avbildad. I ån 

simmar änderna omkring, barnet betraktar dem. Det är en ögonblicksbild, barnet ser ut att i 

vilken sekund som helst kunna vända sig om, ta sin förälder i handen och gå iväg. 

 

 

5.2 Analys av allmänhetens uppfattningar av Ute 

Allgårdhs teori om att konst med vardagliga uttryck får en bredare publik stämmer in här. 

Människor går dagligen förbi skulpturen och många stannar upp ett slag och tittar på den. De 
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som inte stannar slänger åtminstone ett öga på den och säger saker i stil med; ”Där är den”, 

”Så fin” eller ”Titta ett barn”. (Bild 11 och 12) 

 Den gemensamma uppfattningen är att skulpturen föreställer ett barn. Vissa tycker att det 

ser ut som att barnet är ledset andra uppfattar att barnet är innesluten i sin fantasi och inte har 

uppmärksamhet för omvärlden och på så sätt heller inte ensam. Några tycker att barnet ser ut 

att ha kommit bort och någon att det lika gärna skulle kunna vara i närheten av sina föräldrar 

fast dessa inte syns till. Uppfattningen av verket delar på detta sätt upp sig mellan dels en 

tråkig och hemsk sida men också en trevlig sida som handlar om ungdomens naivitet och 

bekymmersfrihet. Någon påpekar också att det har med hur man känner sig för tillfället att 

göra hur man uppfattar skulpturen. De allra flesta tycker att det är en trevlig skulptur och har 

inget ont att säga om den. Barn är ett glädjeämne och små barn är alltid gulliga. 

 De flesta blir glada när de ser skulpturen och drar paralleller till det levande barnet som i 

stor overall lullar omkring ute. Andra uppfattar istället att barnet inte bör vistas på platsen 

själv och får en vilja att ta hand om barnet och sätta det i säkerhet. Skulpturen uppfattas som 

ej platsspecifik. Den skulle alltså kunna stå var som helst då den inte fyller någon specifik 

funktion, och inte heller är uppställd som ett minnesmärke eller monument till något särskilt 

på platsen. Däremot ger den liv till platsen, ett alldagligt inslag i miljön. Eftersom den står på 

en avsides plats där alla går, och inte mitt på torget, blir den också som en ”apropågrej”. Man 

förväntar sig inte att det ska stå en liten skulptur av ett barn, men det är en trevlig 

överraskning eller inslag. Övervägande tycker allmänheten alltså att det är en bra placering 

och man uppmärksammar den varje gång man går förbi. 

 

5.3 Redogörelse för presentationstexter om Ute 

För att skapa en förståelse för skulpturen Ute är det viktigt att gå till de texter som kommer 

allmänheten i handen. De texter som presenterar skulpturen med en alternativ beskrivning, 

denna behöver inte vara den enda rätta, men kan fungera som ett verktyg för de människor 

som vanligtvis inte intresserar sig för konsten omkring sig. 

 I Borås Tidning kunde man under en ettårsperiod finna många artiklar, essäer och dylikt 

som på ett eller annat sätt tog upp Ute till diskussion eller åtminstone ett omnämnande. Bland 

annat finns en gemensam uppfattning bland skribenterna att barnet är ensamt, utsatt men 

mycket uppskattat! Man kunde i Borås Tidning den 28 december 2005 läsa att 

Gyllenhammars skulptur inte väckte några starka reaktioner, snarare tvärtom.74 Att döma av 

                                                 
74 ”Röda Kvarn återinvigs efter renovering”, Borås Tidning 2005-12-28, okänd författare 
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den fadderverksamhet till offentliga skulpturer som startades i Borås 2006, var Ute den mest 

populära skulpturen att bli fadder åt. Närmre 40 personer anmälde sitt intresse.75 I exposén 

över samma år, publicerad på julafton, stod att Ute är den älskade skulpturen med faddrar 

stående på kö. 76 I samma artikel finns även en värdering om konstverket. Artikelförfattaren 

skriver att skulpturen är en ”motvikt till mesiga skulpturer av nakna småtjejer”.77 Liknande 

resonemang förs i artikeln ”Påklädd flicka som inte upprör?” från 2005-08-24. Elisabeth 

Haglund, dåvarande Konstmuseichef, intervjuas om hur hon tror att skulpturen kommer att tas 

emot av allmänheten. Hon tror inte att den kommer att väcka debatt, men däremot diskussion 

därför att den är ganska utsatt. ”Man kan undra vad hon gör där, om hon gått ifrån sin 

mamma…” säger Haglund.78 Hon fortsätter i intervjun att redogöra för hur det kom sig att 

Borås köpte in skulpturen, och berättar att hon pratat med Gyllenhammar flera år tidigare om 

att köpa in en skulptur föreställande ett barn. Gyllenhammar skissade till och med på ett 

förslag innan det var bestämt att Borås skulle köpa in en skulptur.79 

 I texter om konstverket som placerats på andra platser beskrivs också ”den lilla flickans” 

utsatthet och ensamhet. Bland annat kan man i informationstexten till konstverket som är 

placerat på Umedalens skulpturpark, utifrån Torgny Nilssons konstverk, Dysfunctional 

Outdoor Gym,  läsa: 

…Trots det som ser lekfullt ut så finns ett tydligt budskap om ofrihet. Om leken som 
inte bereds möjlighet. Om hinder. En berättelse om den besvikelse som ett barn 
måste känna som kommer hit, ser en lekplats och inser att här tar leken snabbt slut. 
Ett verk som rymmer många tolkningar. Charlotte Gyllenhammar har gjort 
skulpturen ”Ute” med ett liknande idéinnehåll. Med stor precision och insikt för hon 
fram det överbeskyddade barnets slocknade leklust. Regnkläderna är för stora och 
bylsiga. Besvärliga att leka i. Trots att avsikten nog varit omtanke. Med skulpturens 
placering med flickan vänd inåt mot galleriets yttervägg och så undanskymd att hon 
lätt passeras utan att bli sedd. Tillsammans med det naturalistiska utförandet och 
materialet brons känns skulpturen definitiv, orubblig. Gyllenhammar har fryst fast 
flickan på ett helt trovärdigt sätt i känslan av att inte få komma in.80 

Även i denna text beskrivs flickan som nedstämd i sitt sinne där hon står i bylsiga och stora 

kläder som är svåra att röra sig i. Dessutom står hon inträngd i ett hörn där man lätt passerar 

henne utan att reagera. Barnen i de båda verken befinner sig alltså inte i en värld som är 

anpassad för barn, men det finns ändå en omtanke om barnet i samhället. Dessa båda 

                                                 
75 Grahn-Strömbom, Hanna, ”Var femte fadder är politiker”, Borås Tidning 2006-10-21 
76 ”Krister Persson, Magnus Persson, Christian Dahlgren, Stefan Eklund -... Inger Melin Höjdare och magplask 
från kultur- och nöjesåret”, Borås Tidning 2006-12-24, okänd författare 
77 Ibid. 
78 Inger Melin, ”Påklädd flicka som inte upprör?”, Borås Tidning 2005-08-24 
79 Ibid. 
80 Konsten.net hemsida: ”Umedalen skulptur, Umeå (5/6-29/8)”, http://www.konsten.net/arkivet/umedalen.html 
2009-09-28 
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motsägelser belyser verkligen problemet där vuxna i dagens samhälle är mer stressade och 

inte har den tid för familjen som tidigare fanns då minst en förälder var i hemmet under 

dagarna. Resonemang som flickans övergivenhet och ensamhet har även tagits upp i olika 

bloggar. Där skulpturen beskrivs som fin men samtidigt dyster och hjärtskärande.81 För vem 

kan lämna ett barn så ensamt? Frågan som Haglund ställer sig om skulpturen gått ifrån sin 

mamma tycks passa in även här. Varför skulle annars ett ensamt och ledset barn stå alldeles 

för sig själv? På Copperhills, hotellet i Åre, hemsida finns också tanken på det ensamma 

barnet som en rörande men samtidigt oroande syn, där hon står i en hotellvestibul helt utan 

överseende från sina föräldrar.82 

 

6. Slutsatser 

Borås kommun avsätter varje år 700 000 kronor till konstinköp i sin kulturbudget. 500 000 av 

dessa ska gå till inköp av offentlig konst i kommunen och 200 000 kronor till inköp till 

konstmuseets samlingar. Inköpet av offentlig konst sköts av konstinköpskommittén som är ett 

bestämmande organ under kulturnämnden. Konstinköpskommittén består av åtta medlemmar; 

fem kommunpolitiker som alla sitter i kulturnämnden och som valts ut att sitta i kommittén 

samt tre sakkunniga (konstmuseichefen, intendenten på konstmuseet och en, av KRO utsedd, 

konstnär, det ingår i de båda förstas arbetsuppgifter att sitta i kommittén). Det är endast 

kommunpolitikerna i kommittén som får rösta. Oftast är det de sakkunniga som kommer med 

förslag på konstnär och konstverk då de har bäst insyn på ämnet. Det händer även att 

politikerna kommer med förslag. De sakkunniga har stort inflytande och politikerna har sällan 

invändningar, men det händer.  

Ute är utan tvekan en skulptur som berör. Det spelar knappt någon roll var någonstans hon 

är placerad så tycks hon utlämnad och ensam, ledsen och utsatt. Placeringen på Södra torget i 

Borås har viss betydelse för uppfattningen av verket, mer om det kommer nedan. Men jag 

tycker däremot inte att skulpturen samspelar med omkringliggande arkitektur. Den varken 

refererar till andra byggnaders innehåll och belyser heller inte platsens funktion med sitt 

uttryck. Platsens själ eller genius loci kan däremot uppfattas. Vi vet hur vi ska bete oss på 

platsen, inte utifrån skulpturen Ute. Men förståelsen att bilden av ett barn på platsen är farlig 

infinner sig, på så sätt anser jag att platsen får betydelse. 

                                                 
81 Turist i min egen hemstad 6/2-09, från bloggen http://skapande.blogsome.com/ Maria i Umeå 2009-12-08 
82 Copperhill Moutain Lodge hemsida: 
http://www.copperhill.se/boende/konsten_pa_copperhill/ute_av_charlotte_gyllenhammar.php 2009-12-08 
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Ute har den egenskapen att få folk att stanna till, tänka efter och känna omtanke, en vilja 

att ta sig an denna lilla figur. Men många tillskriver även skulpturen en värme. Barn är ett 

glädjeämne och bara för att barnet står ensamt behöver det inte betyda att det är det. Det 

ligger inte lika mycket i på vilken plats hon befinner sig. Gyllenhammar talar mer om ett 

tillstånd, en förmedlad känsla. Och jag är beredd att hålla med henne. Ute har ett otroligt 

uttryck och en stor förmåga att trollbinda människor, hon talar för sig själv utan att egentligen 

säga något. Inte undra på att det var fler fadderskap anmälda till henne i Borås än till någon 

annan skulptur. Moderinstinkten fångas direkt och jag skulle vilja stå vid hennes sida och 

hålla hennes hand hårt så att hon inte råkar gå för nära ån eller springa ut framför en buss. 

Men jag kan även förstå andras uppfattning att hon står fridfullt i sin egen fantasi och 

betraktar änderna i vattnet. Hur den står bidrar också till hur man uppfattar den. I Umedalens 

skulpturpark står skulpturen vänd in mot en vägg. Man får mer en känsla av ensamhet och 

skam eller ledsamhet när man betraktar den än skulpturen placerad i Borås där barnet tittar på 

änderna i vattnet. På hotellet i Åre har skulpturer nästan blivit som en maskot, tar man på den 

ger det tur. På försvarshögskolan i Stockholm, där den fjärde statyn står, är den placerad i ett 

atrium tillsammans med ytterligare en skulptur av ett barn. Ute står där nästan med näsan mot 

fönstret och tittar in, precis som att hon också vill in i värmen och tryggheten istället för att 

vara ute i kalla världen, om än något skyddad då den står avgränsad i ett atrium. Alla har en 

sak gemensamt; de är placerade på platser där man inte kan förvänta sig att ett ensamt barn 

ska befinna sig. 
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http://www.charlottegyllenhammar.com/folio_img.asp?imgid=194&id=46  

Bild 2: Fruit of love (1993), installation; spjälsäng, barnstövlar, obränd lera och silver, foto: 
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Bild 7: Ute (2004), skulptur i brons, gjuten i silikonform, 95 cm hög, Foto: Sandra Högfeldt 

Bild 8: Ute (2004), detalj av sockeln, Foto: Sandra Högfeldt 

Bild 9: Ute (2004), bild från långt håll, Foto: Sandra Högfeldt 

Bild 10: Ute (2004), bild bakifrån, Foto: Sandra Högfeldt 

Bild 11: Ute (2004), betraktare, Foto: Sandra Högfeldt 

Bild 12: Ute (2004), betraktare, Foto: Anna Nero, 
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Bilaga 1 - Bildbilaga 

Bild 1 

Charlotte Gyllenhammar, Betraktarna (2003), installation; 16mm film med ljud överförd till DVD, 

projektorduk 4 x 3 m, obränd lera, projektor, foto: Per-Arne Allsten 

 
Konstverket tillät publiken att vandra runt bland skulpturerna i installationen men inbjöd inte till det. 
Skulpturerna uttrycker slutenhet och deras blickar är fästa på samma punkt, på så sätt sluts rummet och 
betraktaren stängs ute. 
 
Bild 2 

Charlotte Gyllenhammar, Fruit of love (1993), installation; spjälsäng, barnstövlar, obränd lera och 

silver, foto: Stefan Bohlin 

 
Verket kom att bli startpunkten för Gyllenhammars konstnärliga utveckling mot skulptur föreställande barn. Här 
har hon ännu inte utvecklat uttrycket mot barnskulptur med mänskligt föreställande. Leran ser tvärtemot ut som 
att något oformligt har flutit ut för att på så sätt bli fri från spjälornas instängdhet.  
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Bild 3 

Charlotte Gyllenhammar, Pojke, flicka (1999), installation; fristående skulptur; glaserad keramik, 

tyg, silver, gula safirer, höjd: 0,77 m, foto: Stefan Bohlin 

 
Första fristående skulpturen föreställande barn i Gyllenhammars konstnärskap. Skulpturerna är halvt dolda, 
precis som att de håller på att ta sig ut ur en annan bild.  
 

Bild 4 

Charlotte Gyllenhammar, Dead darlings (1992), installation; bränd sand, papper, 2,5 x 1,5 m, foto: 

Tord Lund 

 
Tidigare hade Gyllenhammar porträtterat mänskliga kroppar som negativ, i fotografisk mening, som till exempel 
reliefer på golvet. På så sätt menar Gyllenhammar att hennes uttryck utvecklats i omvänd ordning. Från något 
oklart till något konkret och tydligt föreställande, till ett positiv. 
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Bild 5 

Charlotte Gyllenhammar, Wonder (2007), installation; skulptural gestaltning i brons, foto emulsion 

av en explosion på plexiglas, diameter 2 m, foto: okänd 

  
Skulpturen Ute (bilden till höger) ingår i skulpturgruppen Wonder (bilden till vänster) på försvarshögskolan. Den 
påbyltade barnskulpturen står i ett atrium tillsammans med en annan skulptur av ett barn. Medan resten av 
gruppen är inomhus placerade på golvet i en cirkel. 

 

Bild 6 

Charlotte Gyllenhammar, Ute (2004), skulptur i brons, gjuten i silikonform, 95 cm hög, foto: okänd 

 
På Copperhill Mountain Lodge i Åre är skulpturen placerad inomhus i hotellvestibulen. På presentationen på 
hemsidan finns att läsa: ”Säkert är det så att med tiden kommer Ute att bli helt blank på huvudknoppen efter att 
alla gäster – inte bara barnen – vill klappa henne, särskilt när de ska ut i landskapet. Hon bringar säkert tur.” 
(http://www.copperhill.se/boende/konsten_pa_copperhill/ute_av_charlotte_gyllenhammar.php ) 
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Bild 7 

Charlotte Gyllenhammar, Ute (2004), skulptur i brons, gjuten i silikonform, 95 cm hög, Foto: Sandra 

Högfeldt 

 
Skulpturen Ute är påklädd med stor overall, vantar och stövlar. Luvan är uppfälld och i ansiktet anas endast 
konturer. Munnen är dold under kragen, eller luvans nederkant. 
 
Bild 8 

Charlotte Gyllenhammar, Ute (2004), detalj av sockeln, Foto: Sandra Högfeldt 

 
Skulpturen står direkt på marken, utan sockel, och blir ett vardagligt inslag i miljön. 
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Bild 9 

Charlotte Gyllenhammar, Ute (2004), bild från långt håll, Foto: Sandra Högfeldt 

 
På långt håll kan det vara svårt att upptäcka skulpturen då den är ganska liten och står precis bredvid ett träd. 
 
Bild 10 

Charlotte Gyllenhammar, Ute (2004), bild bakifrån, Foto: Sandra Högfeldt 

 
Skulpturen kopplar samman busstorget och stadsparken (på andra sidan ån) genom att titta över ån. Detta är en 
vacker syn och man kopplar bort det kaotiska busstorget bakom. 
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Bild 11 

Charlotte Gyllenhammar, Ute (2004), betraktare, Foto: Sandra Högfeldt 

 
”Titta på den lille, ett barn!” 
Många av dem som går förbi stannar för att ta sig en titt på skulpturen, precis som dessa damer gjorde en vacker 
lördag. Även om man inte stannar till fälls kommentarer om verket i förbifarten. 
 

Bild 12 

Charlotte Gyllenhammar, Ute (2004), betraktare, Foto: Anna Nero 

 
Även barn känner igen sig i skulpturen. Denna flicka stannade vid skulpturen, ställde sig mitt emot och sa: ”Det 
är jag!”, gav den en puss och gick vidare. Ute är en skulptur som berör vuxna såväl som barn! 
Bilden är hämtad från barnets mammas blogg: http://annanero.blogspot.com/2009/02/ute.html  
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Bilaga 2 - Intervjuguide Elisabeth Haglund: 

 

• Hur gick ni tillväga när ni valde Charlotte Gyllenhammar som konstnär? 

 

• Varför valde ni just Ute? 

 

• Bestämde ni er först för konstnären eller för verket? 

 

• Ni hade samtidigt en utställning av henne på konstmuseet. Verket invigdes i samband 

med den, hade ni bestämt på förhand att konstverket skulle köpas in och därefter 

aktualiserat en utställning eller kom utställningen först och i samband med den idén 

om konstinköpet? 

 

• Är konstverket inköpt med pengarna för konstinköp till museet eller till offentlig 

konst? 

 

• Hade ni på förhand bestämt placering av konstverket? 

 

• Hur gick ni tillväga i diskussionen kring placeringen? 

 

• Hur löd dialogen med Gyllenhammar, fick hon vara med i planeringsprocessen om 

placeringen? 

 

• Vilka alternativa placeringar fanns? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide Charlotte Gyllenhammar: 

 

• Vad är din tanke när du skapar skulpturer föreställande barn? 

 

• Hur skulle du vilja beskriva konstverket Ute i Borås? 

 

• Finns det någon speciell tanke bakom Ute? 

 

• Hur gick det till när du blev tillfrågad om beställningen till kommunen? 

 

• Hur fick du vara med och påverka placeringen och utförandet? 

 

• Hur hoppades du att konstverket skulle tas emot av allmänheten? 

 

• Upplever du att dina förväntningar uppfylls eller var det något speciellt du reagerade 

på? 

 

• Det finns fem upplagor av verket, var är de andra placerade? 

(försvarshögskolan/utrikesinstitutet, Umedalens skulpturpark?) 

 

• Gjorde du Ute speciellt med tanke på Borås? Var det den beställningen som fick dig 

att tillverka de andra fyra exemplaren? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide till allmänheten om Ute: 

 

• Vad tycker du att skulpturen föreställer? 

 

• Vilken innebörd tycker att skulpturen har, vad betyder den? 

 

• Hur tycker du att skulpturen fungerar i relation till platsen? 

 

• Vad reagerar du mest på vad gäller skulpturen? 
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I uppsatsen redogörs för hur processen kring offentlig skulptur kan gå till, med Borås 

kommun och Charlotte Gyllenhammars skulptur Ute (2004) som exempel. 

Uppsatsen innehåller en redogörande del om organisationen kring inköp av offentlig 

skulptur samt en undersökande del vad gäller det specifikt valda fallet. 

Den analytiska delen utgår från Göran Sonesson och Anders Marners semiotiska teorier 

och skulpturen analyseras utifrån begreppen uttryck och innehåll med fokus på hur 

skulpturen uppfattas och tas emot av publiken, referentialitetsbegrepet. Analysen innefattar 

även perspektiv på platsen och vad den har för betydelse för hur verket uppfattas, utifrån 

Christian Norberg-Schulz teorier. 
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