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1. Inledning                        
1.1 Ämnesval 

Växjösjön har en central plats i de flesta växjöbors hjärtan. Staden har sannolikt fått sitt namn 

av att människor en gång vandrade till handelsplatsen där vägarna möts vid sjön. Vägen runt 

sjön är Växjös vanligaste promenad- och joggingstråk; här ser man människor i alla åldrar, i 

skiftande väder och vid olika tider på dygnet. Det är en lättillgänglig och lagom lång runda, 

knappt fem kilometer och mitt i stan!  

 

De senaste åren har Växjö kommun satsat på att förbättra miljön såväl i som kring sjön. 

Redan i början av 1990-talet restaurerades Växjösjön genom muddring och dagvatten-

hanteringen har förbättrats. Träbryggor och planteringar har anlagts, sittbänkar placerats ut 

och man har även haft ambitionen att utveckla de skilda naturtyperna, såväl gällande natur-

mark som i parklandskap.1 Växjö, liksom andra kommuner, arbetar också medvetet med 

bilden av sig själv och det är tydligt att miljösatsningar av olika slag haft betydelse i 

marknadsföringen av Växjö kommun. Som exempel kan nämnas att kommunen efter ett 

reportage av BBC försöker lansera sig som ”Europas grönaste stad” vilket man också 

använder i en logotyp för marknadsföring av staden.2 Man satsar också stort på att bygga 

miljövänligt och energisnålt i trä. Trähusområdet Välle Broar, beläget mellan Växjösjön och 

sjön Trummen, är en satsning på att utveckla träbyggnadstekniken för högre hus. Projektet är 

ett samarbete mellan Växjö kommun, Växjö universitet och byggbranschen.3 Utöver detta 

satsar Växjö även på konst i det offentliga rummet.  

 

I fokus för den här uppsatsen står det projekt som hade sin upprinnelse i ett s.k. medborgar-

förslag till kommunfullmäktige 2003, i vilket uttrycktes en önskan om att upprätta en 

konstväg med skulpturer utefter Växjösjön.4 Projektet fick 2008 namnet Växjö Art Site.5 Jag 

har för avsikt att klarlägga och tolka de argument och beslut som haft betydelse för projektets 

framåtskridande och vidare söka analysera bakgrunden till betydelsen av s.k. 

                                                
1 Växjö kommun: Grönstrukturprogram för Växjö stad, antaget av kommunstyrelsen, 2006-11-30 s. 9 och 26 
2 Växjö kommun. Informationsfolder: Växjö – Europas grönaste stad 
3 Växjö kommun: http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=32934 (2009-11-08) för 
vidare information om projektet se: http://www.vallebroar.se/ 
4 Växjö kommun, Dnr 03/0238 Medborgarförslag från Sam Nilsson. Medborgarförslag kan lämnas av alla som 
är folkbokförda i kommunen och kan handla om allt som rör kommunens verksamhet. Medborgarförslag kan 
inte lämnas av föreningar eller sammanslutningar http://www.vaxjo.se (2008-11-09) 
5 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2008-03-19 § 24  
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medborgaromröstningar vid valet av skulpturer. Så här inledningsvis vill jag dock först ge en 

kortfattad bakgrund innan uppsatsens fullständiga syfte redovisas. 

 

1.2 Bakgrundsteckning 

Det ovannämnda medborgarförslaget blev efter behandling i kommunfullmäktige, ett ärende 

för kulturnämnden. Vid denna tidpunkt, 2003, hade Socialdemokraterna i samarbete med 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet politisk majoritet i kommunfullmäktige och kulturnämnden 

leddes av Willy Haglund (S). Efter valet 2006 övergick den politiska majoriteten till en 

koalition bestående av Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. 

 

Efter att ärendet beretts på sedvanligt sätt i berörda nämnder och förvaltningar, tillsattes i 

augusti 2007 en arbetsgrupp bestående av dåvarande chefen för Växjö konsthall Bengt 

Adlers, Växjö kommuns kulturstrateg Margareta Krieg samt konsulten Sune Nordgren. 

Gruppen hade bl.a. i uppdrag att utse de konstnärer som skulle bjudas in till tävling. Tre 

konstnärer valdes ut; Bianca Maria Barmen, Monika Gora och Dan Wolgers. Det 

konstnärliga uppdraget bestod i att ta fram en modell till skulptur i valfritt medium som 

skulle tillföra stråket runt Växjösjön ”en ny dimension och/eller förstärka något i den fysiska 

miljön”.6 En av kulturnämnden tillsatt jury uttalade sig om de tre förslagen varefter 

medborgaromröstning genomfördes. Denna fick till följd att Monika Gora fick i uppdrag att 

förverkliga sitt förslag till skulptur vid Växjösjön.7  

 

Skulpturen med titeln Durus och Mollis, är placerad i lindallén nära Vattentorget. Den består 

av två manshöga figurer med mjuka, organiska former vilka kan sägas samspela med de 

knölar som finns på lindarnas stammar. Verket är framställt i glasfiberarmerad plast av den 

typ som används till båtar och vid skymningen tänds de ljusdioder som finns inuti figurerna. 

Det grönskimrande ljuset gör att verket syns på långt avstånd medan de på dagen är mörka 

och smälter in i den omgivande allén. Gora menar att det kan upplevas mystiskt att det svarta 

kan lysa och vill därmed uttrycka att även mörker kan ge ljus.8 Verkets titel anspelar på 

latinets dur och moll vilket för tankarna till musikens värld. Gora sammankopplar också titeln 

                                                
6 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2007-09-19 § 62 Bilaga 2: Konststråk runt 
Växjösjön, Tävlingsprogram  
7 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2008-03-19 § 24 
8 I samband med invigningen av Växjö Art Site invigdes också Monika Goras utställning Överlagringar på 
Växjö konsthall där konstchef Nicolas Hansson ledde ett öppet samtal med konstnären. 
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med hård yta och mjuk form.9 Paret ska dessutom vara inspirerat av domkyrkans tvillingtorn 

samt de två bronskvinnorna utanför konsthallen.10 Verket invigdes 30 oktober, 2008 under 

medverkan av ordföranden för Växjö kulturnämnd Lena Wibroe (M) samt Växjö konsthalls 

förre chef Bengt Adlers. Enligt ett tidigare beslut i kulturnämnden skulle nästa etapp av 

Växjö Art Site utgöras av internationellt erkända konstnärer.11 En tysk konstnärsgrupp, Inges 

Idee, fick i uppdrag att lämna förslag till tre olika skulpturer och än en gång genomfördes 

medborgaromröstning. I den tredje etappen ska tre lokala konstnärer bjudas in till tävling och 

ännu en omröstning genomföras.12 

 

Sett i ett större, nationellt perspektiv kan jag konstatera att det på många håll uttrycks ett ökat 

intresse för offentlig konst och då särskilt med avseende på skulptur. Bland flera exempel kan 

nämnas Umedalens skulptur, en skulpturpark i Umeå på ett tidigare mentalsjukhusområde där 

både svenska och internationella konstnärer medverkar med såväl permanenta som tillfälligt 

utställda verk. Galleri Andersson/Sandström är arrangör för dessa utställningar, vilka 

finansieras av fastighetsbolaget Balticgruppen.13 Mitt på Närkeslätten, utanför Kumla ligger 

den 100 meter höga slagghögen kallad Kvarntorpshögen. Där finns skulpturparken Konst på 

hög med både tillfälliga och permanenta installationer. Nämnas bör även Konstvägen Sju 

Älvar, en 35 mil lång vägsträcka från kust till fjäll i Västerbotten och Lappland, vilken 

rymmer 12 olika skulpturer av skilda konstnärer. Dessa exempel är samtliga placerade i 

natur- eller parkmiljöer.14  

 

Även i urbana miljöer kan man påträffa denna företeelse; en stad som satsar stort på offentlig 

skulptur är Borås. Sedan flera år tillbaka finns en kulturslinga, som leder tankarna till en slags 

snitslad bana, med permanenta skulpturer i stadsmiljö, som är tillskapad i syfte att stärka 

begreppet ”Borås – Skulpturstaden”, en formulering som började etableras några år in på 

2000-talet. Borås torde dock ha gjort sig mest känd för den nio meter höga 

                                                
9 GORA art&landscape: http://www.gora.se/userfiles/File/Vaxjo-DURIS-MOLLIS_GORA.pdf (2008-10-10). I 
NE informeras att på latin betyder durus hård och mollis mjuk. 
10 Ströberg, Bo, ”Hon vill sätta fokus på allén”, Smålandsposten 2008-01-21 
11 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll, 2007-09-19 § 62 Bilaga 2: Konststråk runt 
Växjösjön, Tävlingsprogram  
12 Invigningen av skulpturen Spegelbollen av konstnärsgruppen Inges Idee sker under våren 2010. De tre 
konstnärer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till skulpturer i etapp 3 är Anna-Karin Arvidsson, Annika 
Jarring och Daniel Andersson, samtliga från Kronobergs län: Westergren, Andreas, ”De gör upp om att smycka 
Växjösjön” Smålandsposten 2009-12-09 
13 Galleri Andersson/Sandström http://www.sag.se (2009-12-09) 
14 Jonson, Lotta ”Samling i parken”, STF: s årsbok 2008, Svenska parker, Sköna platser för allt och alla, 2008 
s.153 
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Pinocchioskulpturen Walking to Borås av den amerikanske konstnären Jim Dine. Redan 2005 

hade textilfabrikanten och konstsamlaren Bengt Swedmark lyckats samla in 8,5 miljoner 

kronor från anonyma donatorer för att kunna köpa in Pinocchioskulpturen. Förslaget 

presenterades för kommunen varvid en intensiv debatt inleddes. Debatten handlade bl.a. om 

huruvida det var demokratiskt att låta privata intressen få makt över stadens gemensamma 

rum. I mars 2007 tackade kommunfullmäktige ja till donationen och skulpturen kom på plats 

i maj 2008. Kulturnämnden i Borås har därefter fortsatt sin satsning på offentlig skulptur med 

intentionen att sätta Borås på den internationella konstkartan. Sommaren 2009 genomfördes 

en internationell skulpturfestival. Tanken är att denna ska återkomma vartannat år.15 

 

Det förefaller således som det i hela landet finns ett stort intresse för att göra städer attraktiva 

med hjälp av offentlig konst, och här särskilt med avseende på skulptur. Det är också vanligt 

att offentlig konst väcker uppmärksamhet och föranleder offentliga diskussioner, emellanåt 

av infekterad art, vilket inträffade såväl i Borås när Pinocchioskulpturen köptes in som när 

Växjö kommun köpte skulpturen med titeln Jag tänker på mig själv av Marianne Lindberg de 

Geer, med placering utanför Växjö konsthall. Båda dessa exempel nådde riksmedierna på 

grund av de upprörda stämningarna.16  

 

Den bakgrundteckning jag tecknat här är otvivelaktigt kortfattad och fragmentarisk men ger 

ändå en överskådlig bild av det projekt som ledde till att Monika Goras skulptur kunde 

utnämnas till den första skulpturen vald av medborgarna i Växjö. Som framgått ovan valde 

alltså kommunen i Växjö Art Site att genomföra omröstning bland allmänheten istället för att, 

på vanligt vis, låta besluten fattas enbart i politiska nämnder. Med Durus och Mollis som 

vägvisare vill jag därför undersöka frågan om representativitet och demokratiska processer. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att urskilja och analysera Växjö kommuns ställningstaganden: vad 

har man velat med att stödja och genomföra ett konststråk vid Växjösjön? Vilka aktörer har 

haft betydelse för projektet? När har avgörande beslut tagits, hur har beslutsprocessen sett ut 

och med vilka argument har man drivit frågan? Varför valde man att genomföra s.k. 

                                                
15 Björklund, David, ”Talking to Borås”, Pinocchio eller Historien om en skulptur, Borås stad, 2008 s 33, 41 
samt Borås stad, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2008-10-02 § 142 
16 Björklund, 2008 s 29-33 samt Bengt Adlers mail till Smålandsposten: http://www.smp.se/blogg/camilla/nytt-
i-mejlen-bronskvinnorna-i-svt(153092).gm (2009-02-18) 
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medborgaromröstningar och hur ska man tolka resultatet av dessa? Min hypotes är att det 

funnits andra intressen än enbart en vurm för offentlig konst, rentav en önskan att 

marknadsföra staden. Därför tolkar jag det av mig rekonstruerade förloppet mot företeelsen 

city branding och vidare mot teorier om samtida politik och demokrati. 2006 köpte Växjö 

kommun skulpturen Jag tänker på mig själv av Marianne Lindberg de Geer. Denna väckte 

kraftiga reaktioner, både i form av insändare i lokalpressen och genom återkommande 

vandalisering av verket.17 Med dessa reaktioner i bakhuvudet har jag ställt mig frågan om 

man kan se detta att bjuda in allmänheten till omröstning som ett försök att undvika ett s.k. 

”expertvälde”, d.v.s. den sedvanliga vägen till beslut genom tjänstemän och representativt 

valda politiker. 

 

1.4 Avgränsningar 

I fokus för min undersökning står processen från ett medborgarförslag via tävling till 

invigningen av det första verket i projektet. Detta innebär att jag inte närmare analyserar 

Monika Goras skulptur Durus och Mollis som estetiskt verk. 

 

1.5 Forskningsöversikt  

De senaste åren har offentlig konst ägnats uppmärksamhet i konstvetenskapen. Jessica 

Sjöholm Skrubbe, visar i sin doktorsavhandling Skulptur i folkhemmet. Den offentliga 

skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975, att 

konsten kan tolkas utifrån ett politiskt och ideologiskt perspektiv, men i en annan tidsperiod 

än den jag studerar.18  För mitt syfte att kunna tolka Växjö Art Site har det varit relevant med 

studier i skilda vetenskaper och ämnesområden. 

 

I arkitekten Catharina Gabrielssons doktorsavhandling Att göra skillnad; Det offentliga 

rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar, utforskas det 

offentliga rummet som idé och fysisk form med kopplingar till såväl sociologi, filosofi som 

arkitektur. Gabrielsson utreder vilken betydelse det offentliga rummet har kommit att få och 

vad det betyder när publika platser är privata. Hon liknar det offentliga rummet vid ett 

medium för visuell information, vilket ständigt måste omförhandlas och vara tillgängligt för 

kritik. Undersökningen har sin grund i ett projekt i Kalmar där Stortorget omgestaltats genom 

                                                
17 Thomsson, Stina, ”Ska det här va`konst?! Ordfront nr 7-8 2007 samt Bloom, Ann Cathrin, ”Bronskvinnorna 
vandaliserade för tredje gången”, Smålandsposten 2006-11-06 
18 Sjöholm Skrubbe, Jessica, Skulptur i folkhemmet. Den offentliga skulpturens institutionalisering, 
referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975, Diss. Uppsala, 2007  
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ett samarbete mellan Kalmar kommun, Länsstyrelsen och Statens konstråd. Författaren menar 

att resultatet av Stortorgets omformning kan ses som en hybrid mellan konst och arkitektur, 

historia och nutid. Genom att man behållit den stora öppna ytan, men samtidigt betonar såväl 

det underjordiska som det himmelska i markbeläggningens komposition, uppstår en ny 

mytisk helhet. Detta blir en vidgning av platsen och gestaltningen befäster torgets värde som 

ett offentligt rum, menar Gabrielsson. Avhandlingen har inte så mycket med Växjö Art Site 

att göra, men den ger en resonansbotten åt de senaste årens diskussion om offentliga rum, i en 

tid där allt fler publika platser blivit privata.19  

 

Uppsatsens fokus ligger i frågor kring demokrati och medbestämmande. I antologin Den 

bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid belyser nio svenska forskare med 

olika akademisk bakgrund det politiska tillstånd som de benämner den postpolitiska 

samtiden. I boken diskuteras huruvida ideologierna är döda och var makten i så fall finns.20 I 

en uppsats i statsvetenskap undersöker Nils Gustafsson varför Öresundsregionen och 

byggandet av Öresundsbron upplevs som ett framgångsrikt exempel på gränsöverskridande 

regionbildning. Han ser regionen som ett exempel på postpolitik, som lånat många av sina 

strategier av det privata näringslivet. Gustafsson hävdar att det fortfarande är politiker och 

tjänstemän som står bakom projektet men att politiken inte liknar det vi är vana vid.21 

Arenastaden och Swedbank Arena. Spekulativ planering i en postpolitisk tid är en C-uppsats i 

kulturgeografi av Magnus Johansson. Författaren belyser den trend inom samhällsplanering 

som innebär att kommuner och städer alltmer ser stadsrummen som en marknad där privata 

företagsintressen sätts i främsta rummet. Johansson hävdar att i den postpolitiska staden 

utövas makt genom att beslut inte främst fattas genom folkvalda politiker utan i samråd med 

företag och privata intressen.22 

 

Hur städer arbetar med frågor kring marknadsföring, s.k. city branding, undersöker 

sociologen Tomas Gustavsson i uppsatsen Staden som varumärke. Med fokus på Malmö 

                                                
19 Gabrielsson, Catharina, Att göra skillnad; Det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och 
politiska föreställningar, Diss. KTH Stockholm 2006 
20 Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid, Tesfahuney, Mekkonen & Dahlstedt, Magnus 
red. 2008  
21 Gustafsson, Nils, Jag – en Öresundsb®o. Öresundsregionen som postpolitik och diskursiv framgångssaga, 
magisteruppsats vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 2007 
22 Johansson, Magnus, Arenastaden och Swedbank Arena. Spekulativ planering i en postpolitisk tid, C-uppsats i 
kulturgeografi, Fakulteten för Samhälls- och livsvetenskaper, Karlstad universitet 2009 
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studerar han vilka strategier som används för att skapa en ny image.23 Även i 

landskapsarkitekten Sigrid Lönnerholms examensarbete Att bygga för att synas, behandlas 

detta ämne. Uppsatsen utreder bl.a. varför city branding blivit så vanligt och avslutas med en 

fallstudie av Helsingborg.24 I en C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap jämför 

författarna Fransson och Kosolu hur städerna Jönköping och Tranås arbetar med city 

branding. De konstaterar att varje stad måste arbeta utifrån sina egna förutsättningar och att 

mindre kommuner ofta har ekonomiska begränsningar för sitt marknadsföringsarbete.25 

Konstvetaren Per Strömberg behandlar i sin doktorsavhandling Upplevelseindustrins 

turistmiljöer; Visuella berättarstrategier i svenska turistanläggningar 1985-2005, hur man i 

denna bransch marknadsför sig, men också skapar helhetsupplevelser och innehåll genom att 

bygga upp fiktiva miljöer. Även spektakulär arkitektur och design kan ha betydelse. Han 

menar att ordet ”upplevelse” fått stark betydelse alltsedan 1990-talet och används i syfte att 

öka attraktionskraften i turistmiljöer.26 

 

Abstrakt fåneri eller häftiga stenar? är en C-uppsats i konstvetenskap där Christine Carendi 

studerar vilken betydelse media har i debatten kring offentlig konst. Uppsatsen följer den 

konfliktfyllda debatt som fördes då Pål Svenssons stenskulpturer installerades i Jönköping 

1992. I uppsatsen visar Carendi att lokalpressen var sparsam med konstkritiska artiklar, den 

var mer benägen att lyfta fram den debatt som förekom och hon drar slutsatsen att de åsikter 

som framförs i media kan få stor betydelse för debatten.27 Liksom i denna uppsats har även 

jag använt lokalpressen som material för att studera vilken debatt som förekommit. 

 

1.6 Teoretiska utgångspunkter   

Idag är konkurrensen mellan städer hård då det gäller att locka till sig såväl turister, nya 

invånare som företag. Man talar om städer som varumärken, och använder begreppet city 

branding, vilket avser att ”sätta en plats på kartan” med hjälp av spektakulär arkitektur men 

även andra insatser för att lyfta fram en plats. Hit kan räknas olika satsningar på upplevelser 

                                                
23 Gustavsson, Tomas, Staden som varumärke: en studie av city branding med Malmö som exempel, D-uppsats, 
Sociologiska institutionen, Lunds universitet 2007 
24 Lönnerholm, Sigrid, Att bygga för att synas – city branding i stadsplaneringen, Examensarbete inom 
landskapsarkitektprogrammet, SLU Alnarp 2008 
25 Fransson, Daniel och Kosolu, Nurel, Citybranding för små och stora städer. En kvalitativ jämförelse mellan 
två kommuner, C-uppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Högskolan i Jönköping 
2009 
26 Strömberg, Per, Upplevelseindustrins turistmiljöer. Visuella berättarstrategier i svenska turistanläggningar 
1985-2005, Diss. Uppsala 2007 
27 Carendi, Christine, Abstrakt fåneri eller häftiga stenar, C-uppsats vid Konstvet. inst. Stockholms univ. 1998 
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vars främsta syfte är att locka till sig besökare.28 Den amerikanske professorn i ekonomisk 

utveckling, Richard Florida, har formulerat idéer kring vad som gör en stad eller region 

attraktiv och framgångsrik. Han menar att nya klasstrukturer har vuxit fram till följd av den 

s.k. kreativa ekonomin. Florida beskriver den kreativa klassen som t.ex. forskare, ingenjörer 

och konstnärer men också alla andra som arbetar i kunskapsintensiva branscher. Florida 

hävdar att denna grupp främst värdesätter upplevelser, mångfald och öppenhet. Stadsmiljöer 

med kreativa mötesplatser lockar mer än shoppingcentra och sportarenor.29 Ute i de svenska 

kommunerna tycks dessa idéer tillmätas stor betydelse och används som utgångspunkt vid 

planering av utvecklingsområden och profilering.30 

 

Kommuner arbetar dock sällan på egen hand i den här typen av marknadsföringsstrategier, de 

genomförs ofta i samarbete med näringslivet och andra privata eller offentliga aktörer. 

Alltsedan mitten av 1990-talet ser vi även att förändringar i kommuners organisation och 

verksamhetsformer är starkt påverkade av näringslivet. Det tycks också som olika 

samverkansformer i partnerskap och informella nätverk tillmäts allt större betydelse för de 

demokratiska processerna idag. Kanske håller vi på att överge en ”gammaldags besluts-

politik” för nya samarbetsformer? Den kritik som lyfts fram mot detta fenomen är att 

folkvalda representanter förlorar makt och att medborgare förlorar insyn; medborgarnas 

möjligheter att utkräva ansvar minskar då ansvaret blir alltmer oklart fördelat.31  

 

Begreppen offentligt och privat har granskats utifrån olika synvinklar. Sociologen Jürgen 

Habermas gör en betydande utredning av begreppet borgerlig offentlighet. Kortfattat kan 

sägas att offentligheten består av ”resonerande privatpersoner”, i motsats till den offentliga 

makten, vilka har en viktig opinionsbildande funktion.32 När man idag talar om offentliga 

rum i termer av ”mötesplatser” eller ”stadens vardagsrum” är det Habermas teorier som 

kommer till uttryck. Idag befinner sig dock begreppet offentligt under omförhandling. Ovan 

nämnda Catharina Gabrielsson hävdar att gränsen mellan privat och offentligt rentav har 

försvunnit i det postmoderna samhället. Hon menar att det råder konkurrens mellan olika 

offentliga utrymmen, det offentliga rummet fungerar ofta som en passage mellan olika 
                                                
28 Caldenby, Claes, ”Varumärke och arkitektur”, Arkitektur, 2006: 2  
29 Florida, Richard, Den kreativa klassens framväxt, 2006, s 101, 262 
30 Björklund, 2008, s 35. Som ett exempel på en kommun som använder sig medvetet av Floridas idéer i sitt 
marknadsföringsarbete se ”Förslag till profileringsstrategi för Ronneby kommun”: 
http://www.vision.ronneby.se/hjartat/Underlag%20f%C3%B6r%20profilering.pdf (2009-11-21) 
31 Mukhtar-Landgren, Dalia, ”Entreprenörsstaden”, Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk 
samtid, red. Mekkonen Tesfahauney & Magnus Dahlstedt, 2008 s 227-236 
32 Habermas, J�rgen, Borgerlig offentlighet, 1984, s 27 
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privata zoner. Som exempel innebär den nya bärbara tekniken (mobiltelefoner, iPods etc.) att 

handlingar som tidigare betraktats som privata idag ses som självklara inslag i det offentliga 

rummet. Andra faktorer av betydelse är kommersialisering och privatisering av allmänna 

utrymmen.33 

 

Motsvarande omförhandling tycker jag mig se gällande den offentliga konsten. Från skilda 

håll krävs att den ska motiveras, vilket ibland tar sig uttryck i sammanstötningar som 

exempelvis skedde här i Växjö då Marianne Lindberg de Geers skulptur debatterades livligt. 

Konstvetaren Kajsa Ravin anser att om man verkligen vill kommunicera om och kring konst 

till en bredare allmänhet måste man ta ställning till varför konsten är viktig. Ravin hävdar att 

konstinstitutioner och andra på konstfältet sällan uttrycker vilka värderingar man bygger sin 

verksamhet på. Detta leder, enligt Ravin, till ytterst ojämlika förutsättningar för människor att 

förstå och värdera konstvärlden.34 Även Mikael Adsenius, direktör för Statens konstråd, 

uttrycker att pedagogiken och samtalet kring den konstnärliga processen saknas. Den 

diskussionen är viktig, menar han, då många betraktare får sin första konstnärliga upplevelse 

i det offentliga rummet.35  

 

I uppsatsen finns ett avsnitt där jag diskuterar vilka begrepp som används och hur de 

förändras. Detta var inte en medveten tanke från början, utan jag fann det angeläget att tolka 

detta allteftersom det stod klart för mig att språkbruket förändrats i de handlingar jag 

studerade. Jessica Sjöholm Skrubbe konstaterar att begreppsförändringar som dessa kan 

tolkas även som en ideologisk förändring av den offentliga konstens diskurs.36  

 

De teoretiska utgångspunkterna för den här uppsatsen är således att städer idag arbetar 

medvetet med bilden av sig själva i syfte att göra staden attraktiv och framgångsrik, s.k. 

kreativa stadsmiljöer eftersträvas. Vi ser också att den representativa demokratin och 

medbestämmande tycks förändras i riktning mot samverkansarbete i informella nätverk och 

samrådsgrupper. 

 

 
                                                
33 Gabrielsson, 2006 s 46, 77, 424-426 
34 Ravin, Kajsa ”Som man ropar får man svar. Om kommunikation kring konst på 2000-talet” red. Susanne 
Eriksson, Katalog 35, Statens konstråd 2005, 2006 s. 155, 158  
35Adsenius, Mikael ”Den ’öppna’ samtiden, red. Susanne Eriksson, Katalog 32, Statens konstråd 2003, 2003 s 9 
36 Sjöholm Skrubbe, 2007 s 43-49 
   



 
   

                                                                      12 

1.7 Material och metod 

Uppsatsens främsta material, förutom den litteratur jag redan nämnt, är protokoll och annan 

dokumentation som Växjö kommun bevarat kring projektet Växjö Art Site. Dessutom har jag 

studerat andra av Växjö kommun producerade material, såsom tävlingsprogram, 

grönstrukturprogram och stadsmiljöprogram. Därtill kommer mitt eget intervjumaterial vilket 

ger mig viktig information om sådant som ej står att finna i tryckta källor. Till detta kommer 

ett stort antal tidningsartiklar, främst från lokaltidningen Smålandsposten, vilka jag 

huvudsakligen hämtat från tidningens nätupplaga. För närvarande finns ingen konkurrerande 

lokaltidning för Växjöområdet. Smålandsposten har en artikeldatabas där alla artiklar som 

nämns i uppsatsen kan sökas. 

 

Metoden för uppsatsen har inneburit dels rekonstruktion av beslutsprocess, dels tolkning av 

begrepp i denna process. För att rekonstruera beslutsprocessen har jag studerat protokoll från 

kulturnämnden i Växjö kommun för åren 2003 till 2009. Jag har dessutom gått igenom 

protokoll och årsrapporter för Växjö skönhetsråd, numera Växjö stadsmiljöråd. När jag 

studerat protokoll har jag sökt efter ärenden som berört konststråket runt Växjösjön. Kultur-

nämndens sammanträdesprotokoll för de fyra senaste åren finns på kommunens hemsida, 

äldre protokoll har jag studerat på plats på kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö. 

Protokollen inleds med en förteckning över de ärenden som tas upp under respektive 

sammanträde, vilket innebär att man snabbt kan avläsa om det aktuella ärendet finns med 

varefter den aktuella paragrafen kan uppsökas. Protokoll för kommunala nämnder är s.k. 

beslutsprotokoll och informerar därmed inte om vilka diskussioner som föregått besluten. 

Inför beslut har ärenden som regel beretts av förvaltningens tjänstemän, dessa 

beslutsunderlag är bifogade protokollet. 

 

För att få en större förståelse för de beslut som tagits har jag valt att genomföra intervjuer 

med några personer som på olika sätt varit engagerade i projektet, såsom Växjö kommuns 

kulturstrateg Margareta Krieg samt Växjö konsthalls förre chef Bengt Adlers. Växjö 

kommuns nuvarande konstchef Nicolas Hansson har bidragit med information om projektets 

fortsatta utveckling efter den första etappen. Ovanstående personer har även i olika skeden 

deltagit som representanter i Växjö skönhetsråd och Växjö stadsmiljöråd, och bidrar därmed 

med viktig information om dess betydelse för projektet. Jag har också intervjuat konstnären 

Åke Bergqvist samt Sune Nordgren i expertjuryn, den senare ingår också i projektets 
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arbetsgrupp.37 Därutöver har jag intervjuat Inger Höjer Aspemyr, konstpedagog på Statens 

konstråd.  

 

Informanterna kontaktades via e-post och efter en första kontakt bokades tid och plats för 

intervju. Tre av intervjuerna genomfördes av praktiska skäl per telefon, då dessa personer inte 

är bosatta i Växjö. Övriga intervjuer utfördes, på mitt förslag, på informantens arbetsplats. 

Intervjuerna genomfördes med s.k. kvalitativ metod enligt Jan Trost, utifrån några olika 

frågeområden.38 Dessa var i stort sett desamma vid samtliga intervjuer, dock med något olika 

vinkling beroende på personens roll i projektet. Intervjuguiden förbereddes i form av en 

”mind-map” och samtalets dynamik fick styra i vilken ordning de olika frågeområdena 

berördes. Under intervjuerna, som pågick 30 – 60 min, fördes minnesanteckningar vilka 

transkriberades samma dag. Dessa anteckningar förvaras hos författaren. 

 

1.8 Uppsatsens disposition 

I detta inledande kapitel har jag gjort en bakgrundsteckning inför uppsatsens syfte. Här 

framförs också teorier kring marknadsföring, demokrati och offentlighet. I det andra kapitlet 

beskrivs hur beslutsprocessen har sett ut, vilka aktörer som kan urskiljas och när avgörande 

beslut fattats. I de två därpå följande kapitlen analyseras förloppet utifrån olika perspektiv; i 

kapitel tre ställs projektet mot teorier om city branding och i kapitel fyra diskuteras 

medborgarperspektivet utifrån idéer kring samtida politik och medbestämmande. Därefter 

följer diskussion och slutligen en sammanfattning av uppsatsens resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Den tredje deltagaren i expertjuryn Isabella Nilsson, f.d. museidirektör för Millesgården, har jag ej nått för 
intervju. 
38 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 2005 s 7-12, 44-45, 61  
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2. Från medborgarförslag om konstväg till Växjö Art Site 
2.1 Konsten till alla och envar 

Arbetet med att inrätta ett konststråk runt Växjösjön, inleddes då Sam Nilssons 

medborgarförslag i mars 2003 lades fram till kommunfullmäktige i Växjö.39 Vid en närmare 

betraktelse av ärendet förstår man dock att även andra omständigheter haft betydelse för 

händelseförloppet. Redan på 1990-talet hade dåvarande konstintendenten Thomas Hedrén 

tagit initiativ till en liten skulpturpark vid simhallen intill Växjösjön. Där placerades bl.a. 

skulpturen Studier av en uppstigning av Oscar Reutersvärd, vilken kommunen fått genom 

donation men haft nedpackad en tid samt en skulptur av den lokala konstnären Solbritt 

Forsling-Jörpeland.40 Även det närbelägna Vattentorget samt Linnéparken norr om Växjösjön 

innehåller flera skulpturer. Dessa är dock av äldre datum och har mer karaktären av minnes-

märken och monument.41 I närheten av Växjösjöns promenadstråk finner man flera 

byggnader av kulturellt intresse såsom Smålands museum, Utvandrarnas Hus samt Växjö 

domkyrka vilken innehåller verk av bl.a. Erik Höglund, Göran Wärff och Bertil Vallien. 

Konstintendenten Thomas Hedrén var den person som var drivande i arbetet med att etablera 

en skulpturpark vid simhallen men då han slutade 2001 avstannade projektidén. När 

simhallen byggdes ut och restaurerades 2003 flyttades skulpturerna tillfälligt.42  

 

Ett medborgarförslag kan endast lämnas av enskilda personer och därmed är det Sam Nilsson 

personligen som står bakom förslaget. Samtidigt uttrycker han i sin skrivelse att han tillhör en 

grupp som kallar sig Levande Växjö, vilka vill medverka till att skapa den föreslagna 

konstvägen i syfte att flytta fram konsten ”till alla och envar”. Förslaget uttrycker en önskan 

om att verk och installationer kan vara permanenta eller utbytbara allteftersom staden 

utvecklas samt att projektet måtte drivas av nätverket Expansiva Växjö, konsthallen, 

universitetet och andra intressenter.43 Sam Nilsson var en person som var mycket engagerad i 

och följde den kommunala politiken.44 Han upplevdes av många som en person med mycket 

energi som ofta kom med idéer och förslag till kommunens tjänstemän och politiker.45 

 

                                                
39 Växjö kommun, Dnr 03/0238 
40 Intervju med Margareta Krieg 2009-01-14 
41 Sjöholm Skrubbe 2007, s 114 
42 Krieg 2009-01-14 
43 Växjö kommun, Dnr 03/0238 
44 Krieg 2009-01-14 
45 Telefonintervju med Bengt Adlers 2008-12-03 
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Kulturnämnden gav sitt stöd åt medborgarförslaget samt uttryckte att det skulle kunna 

kopplas samman med en annan aktuell projektidé kallad ”Växjösjön runt” där gemensam 

skyltning och marknadsföring av olika slag skulle kunna bli till gagn för turister och 

växjöbor. Dock förordade man att kommunen skulle vara huvudman men att finansieringen 

kunde vara en angelägenhet för flera aktörer.46 Även kommunfullmäktige uttalade sig positivt 

till medborgarförslaget och gav kulturnämnden i uppdrag att i samarbete med tekniska 

nämnden pröva frågan samt redovisa förslag.47 Medan ärendet under hösten 2003 

behandlades på sedvanligt sätt, hade Sam Nilsson en livlig mailkorrespondens med bl.a. 

Margareta Krieg på kultur- och fritidsförvaltningen, i vilken man kan ana en viss otålighet 

inför hur ärendet fortlöper.48  

 

Kulturnämnden redovisar i december 2003 att genomförandet av konstvägen ”bör ske 

etappvis i ett längre tidsperspektiv”. För att finansiera materialkostnader som trä, glas och 

sten föreslås samarbete med näringslivet.49 I mars 2004 beslutar kommunstyrelsen att kultur-

nämnden i samarbete med skönhetsrådet successivt ska skapa en konstväg runt Växjösjön, 

som på ett naturligt sätt ska integreras med och förstärka de befintliga förutsättningarna i 

strandområdet. Man fastslår att extern finansiering är en förutsättning för projektets genom-

förande.50 Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en idéskiss. Ärendet 

överlämnades till Margareta Krieg och Bengt Adlers.51 

 

2.2 Ett skönhetsråd inrättas 

Växjö skönhetsråd hade bildats redan 1996 på initiativ av Margareta Krieg och Thomas 

Hedrén. Dessa båda hade upplevt ett behov av ett forum där man kunde samråda i 

gemensamma frågor och överbrygga de glapp som fanns mellan de olika förvaltningarnas 

projekt.52 I skönhetsrådet fanns företrädare för byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kultur- 

och fritidsnämnden samt tjänstemän från motsvarande förvaltningar. Rådet fick till uppgift att 

möjliggöra såväl utåtriktade kontakter som möten inom den kommunala verksamheten och 

dess synpunkter var rådgivande gentemot de olika nämndernas beslut. En referensgrupp 

                                                
46 Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Yttrande 2003-04-23 samt Växjö kommun, Kulturnämnden, 
Sammanträdesprotokoll 2003-05-20 § 24 
47 Växjö kommun, Kommunfullmäktige, Sammanträdesprotokoll 2003-08-28 § 175 
48 Växjö kommun, Kulturnämnden, Dnr: 50.2003: 802: E-post från Sam Nilsson till M. Krieg 2003-09-17, 
2003-09-18, 2003-10-30, 2003-12-03, 2003-12-05 
49 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2003-12-16 § 65 
50 Växjö kommun, Kommunstyrelsen, Sammanträdesprotokoll 2004-03-11 § 54 
51 Växjö kommun, Kulturnämndens arbetsutskott, Sammanträdesprotokoll 2004-04-13 § 15 
52 Krieg 2009-01-14 
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skulle knytas till rådet, vilken kunde bestå av konstnärer, arkitekter och andra vars kompetens 

man önskade tillvarata.53 I mars 2004 fick skönhetsrådet information om medborgarförslaget 

om en konstväg runt Växjösjön. Man konstaterade att ”i förlängningen bildas den skulptur-

park som initierades en gång vid simhallens gräsplan”.54 Några månader senare informerade 

Bengt Adlers de övriga ledamöterna om den tyska staden Münster där man utvecklade en 

skulpturpark i vilken medborgarna i Münster ”har ett stort inflytande över utformningen”.55 

Det framgår inte av protokollet varför just denna stad var intressant att diskutera, men detta 

kom senare att få en viss betydelse för Växjö. 

 

2.3 Münster Skulptur Projekte 

Münster är en stad i nordvästra Tyskland där man var tionde sommar sedan 1977 har en stor 

skulpturutställning med verk av samtida konstnärer från hela världen. I utställningarna ingår 

också verk som köpts in av staden eller av företag under tidigare utställningar.56 Redan på 

1960-talet erbjöds staden en donation, vilken man avvisade då man tyckte den var ”för 

modern”. Regionens museum tog senare initiativ till en utställning om modern skulptur vilket 

ledde vidare till ”Skulptur Projekte”. Idag har Münster blivit ett centrum för en diskussion om 

offentlig konst, och stadens förut så missnöjda invånare är nu positiva till projektet.57 

 

2.4 Medborgaromröstning föreslås 

I september 2004 lades kultur- och fritidsförvaltningens förslag till konstvägens genom-

förande fram för kulturnämndens arbetsutskott.58 Ärendet godkändes i kulturnämnden. Enligt 

skrivelsen förordas att en skulpturtriennal med ett tiotal inbjudna konstnärer etableras i 

Växjö. Vidare föreslås att en medborgaromröstning genomförs vid varje utställningstillfälle 

och att det mest populära verket köps in, för att på sikt etablera en skulpturpark runt 

Växjösjön. Ett försök till finansiering gjordes genom att man lät konstvägen ingå i en EU-

bidragsansökan, men denna avslogs.59 Man kan här ställa sig frågan varifrån 

                                                
53 Växjö kommun, Kommunfullmäktige, Sammanträdesprotokoll 1996-08-29 § 171. I flera andra städer och 
kommuner finns skönhetsråd, t.ex. i Stockholms stad: http://www.stockholm.se (2009-12-12), Skönhetsrådet i 
Malmö: http://www.skonhetsradet.se (2009-12-12) 
54 Växjö kommun, Växjö skönhetsråd, Sammanträdesprotokoll 2004-03-22 § 4 
55 Växjö kommun, Växjö skönhetsråd, Sammanträdesprotokoll 2004-05-17 § 8 
56 Rubin, Birgitta, ”Konstens pilgrimer vallfärdar till utställning i Münster”, Dagens Nyheter 2007-07-04 
57 Cornell, Peter, ”Skulptur projekte - Münster”, Expressen 2007-06-20 För vidare info se: http://www.skulptur-
projekte.de/ (2009-12-12) 
58 Växjö kommun, Kulturnämndens arbetsutskott, Sammanträdesprotokoll 2004-09-07 § 39 
59 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2004-10-26 § 45. Växjö kommun ansökte 
tillsammans med några andra städer kring Östersjön om bidrag från Baltic Sea-projektet. Konstvägen ingick 
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omröstningstanken kom; tankarna går måhända till Melodifestivalen eller Idol? Men som det 

ska visa sig var det istället andra avsikter. 

 

2.5 Studieresor 

I juni 2005 bytte Växjö skönhetsråd namn till Växjö stadsmiljöråd för att namnet bättre skulle 

avspegla rådets arbetsuppgifter.60 I september 2005 gjorde rådet en studieresa till Malmö, 

Sölvesborg samt Wanås skulpturpark.61 Det ska nämnas att vid den här tidpunkten var 

kulturnämnden engagerad i flera viktiga ärenden som hade högre prioritet än konstvägen t.ex. 

biblioteksutbyggnaden inlett 2003 vilket medförde stora kostnader p.g.a. byggnadstekniska 

problem.62 Växjö stod dessutom utan konsthall vilket löstes med provisoriska lokaler. En 

extern konsult fick i uppdrag att utreda mer permanenta lösningar för konsthall och ev. 

konstmuseum.63 Enligt stadsmiljörådets protokoll i september 2006 lades nya verk till 

skulpturparken runt Växjösjön; Millesskulpturen utanför Emigrantinstitutet samt ett 

minnesmärke av Växjö Stadsprivilegiebrev av HC Ericsson, vid sjöns norra strand.64 I 

oktober 2006 gjorde stadsmiljörådet ytterligare en resa, denna gång till staden Münster, där 

deltagarna träffade ledningen för stadens skulpturprojekt.65 Besöket är kortfattat men 

kärnfullt redovisat i stadsmiljörådets protokoll: ”Intressanta intryck som höjt engagemanget i 

frågan. Plats: Växjösjön. Bygga organisation. Jury avgöra vid inköp”.66 Man kan ana ett 

nyvaknat intresse för konstvägen runt Växjösjön. Som läsare blir man självfallet nyfiken och 

samtidigt något förundrad över bristen på information i protokollet. 

 

2.6 En ny nämnd tillträder 

I sitt valmanifest inför valet 2006 uttryckte moderaterna att stråket runt Växjösjön skulle 

kunna utvecklas till en internationell skulpturpark med fasta och tillfälliga installationer som 

skulle kunna bli lika omtalad som Louisiana.67 Vid valet blev det borgerlig majoritet i Växjö 

kommun vilket medförde att nämndernas sammansättning ändrades. Vid årsskiftet tillträdde 

                                                                                                                                                  
som en liten del i ansökan, vilken avslogs med hänvisning till brister i kopplingen mellan projekten i de olika 
städerna. 
60 Adlers 2008-12-03 
61 Växjö kommun, Växjö stadsmiljöråd, Sammanträdesprotokoll 2005-11-21 § 20 
62 Krieg 2009-01-14 
63 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2005-10-25 § 65. Studien genomfördes av arkitekt 
Bo Mårtensson, Reformatorn Konsult AB. Slutrapporten ”Om att utveckla konsten i Växjö” lämnades i 
december 2006. De nuvarande lokalerna för Växjö konsthall invigdes i februari 2006. 
64 Växjö kommun, Växjö stadsmiljöråd, Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 § 22. Emigrantinstitutet benämns 
även Utvandrarnas hus. 
65 Adlers 2008-12-03 
66 Växjö kommun, Växjö stadsmiljöråd, Sammanträdesprotokoll 2006-11-29 § 26 
67 Nya Moderaterna Växjö, Kommunalt handlingsprogram 2006, http://www.vaxjo.moderat.se (2009-11-29)   
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Lena Wibroe (M) som ny ordförande i kulturnämnden.68 I mars 2007 tog nämnden återigen 

upp frågan om en konstväg runt Växjösjön samt gav kultur- och fritidsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram tidplan och budget för projektets genomförande.69 I september 2007 

genomförde stadsmiljörådet tillsammans med representanter för kommunledningen återigen 

en resa till Münster, denna gång för att uppleva ”Skulptur Projekte”. Efteråt konstaterades att 

deltagarna hade ”fått mycket inspiration till att gå vidare” med konststråket runt Växjösjön.70  

 

2.7 Inbjudan till tävling 

För att möjliggöra ett förverkligande av den första delen av konststråket avsatte 

kulturnämnden 945 000 kronor i sin budget.71 En arbetsgrupp tillsattes, i vilken ingick 

kulturstrateg Margareta Krieg, konsthallschef Bengt Adlers samt Sune Nordgren, vid tillfället 

verksam som projektledare för Vandalorum i Värnamo.72 Gruppen utsåg tre nationellt 

erkända konstnärer vilka bjöds in att delta i tävling; Bianca Maria Barmen, Monika Gora 

samt Dan Wolgers. Tävlingsuppdraget bestod i att föreslå ett verk som skulle ”tillföra stråket 

runt sjön en ny dimension och/eller förstärka befintliga eller planerade inslag gällande den 

fysiska miljön runt sjön”.73 Arbetsgruppen ville ha konstnärer av båda könen, gärna med 

tidigare erfarenhet av offentliga uppdrag. Konstnärerna skulle helst representera skilda 

uttryckssätt. Gruppens uttalade syfte var vidare att man ville att konstnärerna skulle arbeta 

medvetet med verkets placering.74 Vid ett tillfälle under hösten fick konstnärerna gå runt 

Växjösjön tillsammans med Bengt Adlers, stadsarkitekten och stadsträdgårdsmästaren i syfte 

att uppleva miljön samt få nödvändig teknisk information.75  

 

2.8 Expertjury 

Förutom ovan nämnda arbetsgrupp tillsattes en s.k. expertjury bestående av Sune Nordgren, 

Åke Bergqvist, konstnär samt Isabella Nilsson, vid tiden chef för Millesgården i Stockholm, 

                                                
68 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll, 2006-10-31 § 87:71 
69 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll, 2007-03-14 § 28 
70 Växjö kommun, Växjö stadsmiljöråd, Sammanträdesprotokoll 2007-09-25 § 28 
71 Av summan 945 000 kr beräknades 400 000 kr för tillverkning inkl. arvode, 300 000 kr för markarbeten, 
övrigt för konsultarvode, marknadsföring, resekostnader för konstnärerna m.m. 
72 Stiftelsen Vandalorum bildades 1998 av Smålands Konstarkiv och Smålands konstnärsförbund med målet att 
bygga upp ett nytt konst- och designcentrum med utställningar, samlingar och utbildning. Sedan maj 2007 är 
Sune Nordgren projektledare. Projektet finansieras av kommun, landsting och Kulturdepartementet men även 
genom stöd av näringslivet och stiftelser. Vandalorum: http://www.vandalorum.se (2010-01-06) Sune Nordgren: 
http://sunenordgren.com (2010-01-06) 
73 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll, 2007-09-19 § 62 Bilaga 2: Konststråk runt 
Växjösjön, Tävlingsprogram  
74 Telefonintervju med Sune Nordgren 2008-12-03 
75 Adlers 2008-12-03 
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vilka sammanträffade vid ett tillfälle.76 Denna jury granskade gemensamt de skisser, 

modeller, bildspel och annat som konstnärerna lämnat in för att presentera sina förslag till 

verk. Bengt Adlers, som var sekreterare vid mötet, gjorde en muntlig presentation av 

förslagen, därefter hade juryn ett öppet samtal där var och en hade möjlighet att uttrycka 

personliga åsikter. Efter en kort paus gjordes en gemensam, samlande bedömning muntligt 

medan Adlers, formulerade samtalet i skrift.77 Man eftersträvade en öppen bedömning som 

var öppen för tolkningar eftersom en medborgaromröstning senare skulle genomföras.78  

 

 
Bild 2. Annons ur Magazinet, 24 januari 2008 

 

Man lägger märke till att konststråket inte är nämnvärt omskrivet i lokalpressen under den 

undersökta perioden men vid ett tillfälle uttalar sig kulturnämnden.79 Kort därefter intervjuas 

kultur- och fritidsförvaltningens chef Lars-Evert Ekman.80 Däremot presenteras under tre 

dagar i följd konstnärerna och deras föreslagna verk med varsin helsida i Smålandsposten.81 

Några dagar senare infaller kulturnatten, då konstnärernas modeller och skisser visas på 

konsthallen och röstningsförfarandet inleds.82 Något som kan vara betydelsefullt i 

sammanhanget och kan ha påverkat omröstningen är att direkt efter kulturnatten stängde 

Växjö konsthall en hel vecka för byte av utställning. Röstsedelslådan flyttades då till 

stadsbiblioteket, mittemot konsthallen. Det var också möjligt att rösta via kommunens 

hemsida, där de tre förslagen presenterades. Vid sammanräkning av antalet röster kunde 

konstateras att 1184 personer deltagit i medborgaromröstningen i den första etappen av Växjö 

                                                
76 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll, 2008-03-19 § 24 
77 Intervju med Åke Bergqvist 2008-11-28 
78 Nordgren 2008-12-03 
79 Smålandsposten ”Alliansen vill göra Växjö till en internationell kulturstad” 2007-06-21 
80 Vikingsson, Bosse, ”Kulturstråk runt Växjösjön satsning nästa år”, Smålandsposten 2007-07-18 
81 Ströberg, ”Hon vill sätta fokus på allén”, Smålandsposten 2008-01-21, ”Grym legend passade Wolgers”, 
Smålandsposten 2008-01-22 samt ”Fyra bronsfigurer Barmens förslag”, Smålandsposten 2008-01-23 
82 Annons i reklamfinansierade tidningen Magasinet: http://www.magazinet.nu (2008-10-19) Kulturnatten är ett 
årligen återkommande evenemang i Växjö med utställningar, teater, musik, dans m.m. 
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Art Site, varav 562 röster föll på Monika Goras förslag till skulptur, Dan Wolgers fick 497 

röster och Bianca Maria Barmen slutligen fick 125 röster.83  

 

 
Bild 3: Monika Goras förslag till skulptur, modell av Durus & Mollis.  

Foto: Per Sandebäck, Smålandsposten 

 

2.9 Växjö Art Site invigs 

I mars beslutade kulturnämnden efter att ha tagit hänsyn till juryns bedömning och 

allmänhetens omröstning, att låta Monika Goras förslag till skulptur uppföras vid Växjösjön. 

I motiveringen framhålls verkets markerande av platsen, vidare talas om dess lekfullhet och 

om skulpturens möjlighet att skapa associationer över generationsgränserna.84 Med 

invigningen av Durus & Mollis den 30 oktober 2008 invigdes också officiellt konststråket 

Växjö Art Site. Ett 50-tal växjöbor deltog trots blåst och snöslask. Vid avtäckandet kunde 

dessa förvånat konstatera, att de gestalter som på modellstadiet varit vita nu var gröna och 

upplysta inifrån. I invigningstalet uttryckte kulturnämndens ordförande Lena Wibroe hur bra 

färgen passade in i Växjös profil som Europas grönaste stad.85 Även Bengt Adlers, som i 

början av året lämnade sin tjänst på Växjö konsthall medverkade med ett tal.86 Deltog gjorde 

också Växjös nytillträdde konstchef Nicolas Hansson.87 

 
Bild 4: Platsvarumärke, Växjö kommun 

                                                
83 Krieg 2009-01-14 samt Växjö konsthalls utst. program, Växjö kommun: http://www.vaxjo.se (2008-03-22)  
84 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll, 2008-03-19 § 24 
85 Westergren, ”Par i grönt Växjös nya landmärke”, Smålandsposten 2008-10-31 
86 Smålandsposten, ”Bengt Adlers lämnar Växjö konsthall” 2007-12-28. Bengt Adlers slutade sin tjänst som 
konsthallschef i Växjö 2008-02-29, sex månader innan hans förordnande gick ut, för att börja som 
konstintendent på Dunkers kulturhus i Helsingborg.  
87 Westergren, ”Konsten ska smitta besökaren”, Smålandsposten 2008-09-09. Nicolas Hansson tillträdde 
tjänsten som konstchef i Växjö 2008-09-01. I samband med att Hansson tillträdde tjänsten i Växjö ändrades 
befattningsbenämningen till konstchef, och innebär ett något vidgat uppdrag jämfört med tidigare titel 
konsthallschef.  
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En reflektion jag gjort då jag studerat protokoll för Växjö skönhetsråd/Växjö stadsmiljöråd är 

att det en längre tid tycks ha funnits en stark viljeinriktning att få något verk av Monika Gora 

till Växjö. Redan 2003 fanns förslag om att köpa in hennes Jimmys för placering i Teater-

parken. Monika Gora ingick dessutom under åren 2003-2007 i rådets s.k. referensgrupp och 

var därmed känd av rådets företrädare.88 Ska detta tolkas enbart som en slump eller som ett 

resultat av nätverksarbete och kontaktskapande? Det är också tänkvärt att man med 

invigningen av Durus och Mollis också talar om invigningen av Växjö Art Site, trots att man 

under hela processen talat om konststråket som något som redan fanns, och att nya skulpturer 

skulle ”tillfogas”. Jag kan inte tolka detta som något annat än att man uppfattar detta med 

medborgaromröstning som inledningen av projektet Växjö Art Site. Den av Thomas Hedrén 

initierade skulpturparken i slutet av 1990-talet tycks således ha fallit i glömska.  

 

 
Bild 5: Monika Gora, Durus & Mollis. Foto: Lillemor Meijer Wadefur 

 

2.10 Från konstväg - till konststråk - till site 

Vid min närläsning av handlingar rörande det undersökta ärendet har jag gjort iakttagelsen 

hur olika begrepp används för att beskriva ärendet. Den samling skulpturer vid simhallen, 

som initierades redan på 1990-talet, betecknas skulpturparken (min kursiv).89 Sam Nilsson 

uttrycker i sitt medborgarförslag en önskan om en konstväg.90 I kultur- och 

fritidsförvaltningens första yttrande om medborgarförslaget menar man att Växjösjön med 

sina stråk är länken mellan stadskärnan och Campus.91 Begreppet konstväg är emellertid det 

                                                
88 Växjö kommun, Växjö skönhetsråd, Sammanträdesprotokoll 2003-01-13 § 8 och 2003-04-14 § 18 samt Växjö 
skönhetsråd: Rapport 2003, 2004 och Växjö stadsmiljöråd: Rapport 2005, 2006, 2007 
89 Växjö kommun, Växjö skönhetsråd, Sammanträdesprotokoll 2003-04-14 § 17 
90 Växjö kommun, Dnr 03/0238 
91 Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Yttrande, 2003-04-23 



 
   

                                                                      22 

som används av kulturnämnden fram till september 2007 då beslut fattas att skapa ett 

konststråk runt Växjösjön, vilket grundar sig i ett underlag av kulturstrateg Margareta 

Krieg.92 I årsrapport 2007 för Växjö stadsmiljöråd daterad den 6 februari 2008 benämns 

konststråket under projektnamnet Växjö Art Site vilket, såvitt jag kan bedöma, är första 

gången detta begrepp används i ett skriftligt dokument.93 Enligt Bengt Adlers uppkom 

namnet på förslag av honom själv. Han menade att eftersom projektet så småningom skulle 

gå vidare med ett internationellt perspektiv, var det lämpligt med ett engelskt projektnamn. 

För att förtydliga projektets innehåll valdes underrubriken Konststråk. Adlers tror att de flesta 

människor i framtiden kommer att veta vad begreppet ”site” innebär genom en ökad 

användning av spel o.dyl. på Internet.94  

 

2.11 Begreppet site 

Namnet Växjö Art Site kan med säkerhet uppfattas och tolkas olika, men en rimlig tolkning 

av begreppet ”art site” kan vara att man avser platsspecifik konst. Begreppet används i 

konstvärlden sedan mitten av 1960-talet, som en reaktion mot den moderna skulpturens 

platslöshet. De minimalistiska konstnärerna eftersträvade att ett verk skulle vara förankrad i 

sin plats.95 Den amerikanske konstnären Robert Smithson som introducerade ”land art”, känd 

bl.a. för Spiral Jetty, utarbetade en teori för sitt konstnärliga arbete. Den plats han undersökte 

och gestaltade benämnde han ”site” och ”nonsite” var det begrepp han använde för att göra 

en abstrakt metafor eller representation av denna plats.96  Den engelske konstnären Richard 

Long, gjorde ”site specific”, platsanpassade installationer på många platser i världen.97 Om vi 

förflyttar oss framåt i tiden används detta begrepp idag i namnet på det konststråk som finns 

vid Växjösjön. Således kan begreppet beskrivas som ett postmodernt konstbegrepp vilket inte 

är att jämställa med begreppet skulpturpark vilket snarast kan ses som en generell 

beskrivning av en plats med ett större antal skulpturer. Ett stort antal skulpturparker finns i 

Sverige vilket jag berört i uppsatsens inledning. De flesta kallas just skulpturpark vare sig de 

finns i ett planerat parkområde som t.ex. Umedalens skulptur, eller i ett större naturområde 

vilket är fallet i Wanås. Den sistnämnda får nog betecknas som den viktigaste föregångaren 

för svenska skulpturparker, där inleddes utställningar av stora, platsspecifika verk av samtids-
                                                
92 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll, 2007-09-19 § 62 
93 Växjö kommun, Växjö stadsmiljöråd, Rapport 2007 
94 Adlers 2008-12-03 
95 Crimp, Douglas, ”Att omdefiniera det platsspecifika”, Minimalism och postminimalism, Skriftserien Kairos  
nr 3, 2005 s 178-179 
96 Robert Smithson: http://www.robertsmithson.com (2009-12-15) 
97 Edwards, Folke, Från modernism till postmodernism. Svensk konst 1900-2000, 2000 s 267 samt Richard 
Long: http://www.richardlong.org (2009-12-15) 
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konstnärer redan 1987.98 I Växjö Art Site förklaras platsens betydelse genom att de tävlandes 

förslag till verk ”ska tillföra stråket runt Växjösjön en ny dimension och/eller förstärka 

befintliga eller planerade inslag gällande den fysiska miljön runt Växjösjön”.99  

 

Jag har tidigare redogjort för att Växjö skönhetsråd 2005 bytte namn till Växjö stadsmiljöråd. 

Namnbytet är inte motiverat i skriftliga dokument, men Margareta Krieg har i efterhand 

uppgett att namnbytet skedde för att förtydliga att rådets arbete inte enbart rörde stadens 

skönhet utan om att se staden ur olika perspektiv.100 Jessica Sjöholm Skrubbe konstaterar i 

sin doktorsavhandling Skulptur i folkhemmet att de begrepp som har använts för att beskriva 

konst i det offentliga inte bara kan betraktas som en förändrad språkdräkt utan de åskådliggör 

även den ideologiska förskjutning som skett. Begrepp som utsmyckning, dekorativ konst, 

monumentalkonst ersattes under den undersökta periodens senare del av begrepp som 

offentlig konst, konst i offentlig miljö eller miljökonst.101  

 

Studerar man hur media uttalar sig kring konststråket i Växjö kan man ana en modernistisk 

konstsyn genom begreppen pryda och utsmycka; ”Goras skulptur kommer att pryda 

konststråket”.102 ”Kända konstnärer i tävling om att utsmycka Växjö”.103 I konstvärlden 

används idag begrepp som konstnärlig gestaltning för att beskriva samtidskonst.104 Vid några 

tillfällen finns begrepp som plats, gestalta och platsspecifika verk med i lokalpressen t.ex. då 

konstchefen Nicolas Hansson intervjuas; ”och i kväll invigs alltså de två platsspecifika 

skulpturerna i lindallén mellan lasarettet och Växjösjön”.105 Just detta exempel kan måhända 

främst tolkas som ett uttryck för den intervjuades ämnesspecifika kompetens. Det är inte utan 

att man undrar om även Växjö stadsmiljöråds namnbyte är en produkt av en ideologisk 

förskjutning och om rådets representanter därmed företräder en konstsyn vilken har andra 

preferenser än just ”skönhet” som ideal för den konstnärliga gestaltningen i det offentliga? 

 

                                                
98 Stiftelsen Wanås Utställningar: http://www.wanas.se (2009-12-15) 
99 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2007-09-19 § 62 Bilaga 2: Konststråk runt 
Växjösjön, Tävlingsprogram 
100 Krieg 2009-01-14 
101 Sjöholm Skrubbe, 2007 s 43-44 
102 Fritzén, Lena, ”Goras skulptur kommer att pryda konststråket”, Smålandsposten 2008-03-19 
103 Albertsson, Niclas, ”Kända konstnärer i tävling om att utsmycka Växjö”, Sveriges Radio, http://www.sr.se 
(2008-10-19) 
104 Statens konstråd: http://www.statenskonstrad.se (2009-12-16) 
105 Westergren, ”En och en halv miljon satsas på Växjös konststråk”, Smålandsposten 2008-10-30 
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I rekonstruktionen av processen har vi sett betydelsen av Sam Nilssons medborgarförslag år 

2003 för tillkomsten av konststråket men även hur förslaget om medborgaromröstning redan 

2004 lades fram i en tjänstemannaskrivelse. Ärendet drog ut på tiden i den kommunala 

processen, främst p.g.a. att kulturnämnden hade andra viktiga ärenden att driva. En jury fick 

till uppgift att uttala sig om de tre verken och efter medborgaromröstning valde 

kulturnämnden att följa resultatet av omröstningen och låta Monika Gora förverkliga sitt 

förslag till skulptur. En annan viktig aktör har varit Växjö skönhetsråd/Växjö stadsmiljöråd 

som är ett rådgivande forum. Här kunde gränsöverskridande diskussioner föras vilket 

sannolikt haft stor betydelse för konststråkets tillblivelse. Rådet gjorde också studieresor bl.a. 

till den tyska staden Münster där arbetet med återkommande skulpturutställningar tycktes ha 

höjt stadens attraktivitet. Kanske var det erfarenheterna av dessa resor som till slut fick 

kulturnämnden att avsätta medel i budget för konststråkets genomförande?  
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3. Offentlig konst som attraktionskraft 
3.1 City branding 

Att marknadsföra en plats eller stad är ingen ny företeelse. Redan på 1800-talet marknads-

förde man engelska badorter i syfte att locka till sig besökare. På 1960-talet blev det en ökad 

konkurrens mellan städer då tillverkningsindustrin minskade, och platsmarknadsföring blev 

viktigt.106 Idag är konkurrensen mellan städer hård och man talar om städer som varumärken. 

Man använder begrepp som city branding, vilket avser att sätta en plats på kartan med hjälp 

av spektakulär arkitektur. Det mest kända exemplet torde vara Guggenheimmuseet i Bilbao, 

som öppnades 1997, en byggnad med mycket originell arkitektur. Bilbao, som tidigare hade 

stora sociala och ekonomiska problem, fick efter uppförandet av museet en ekonomisk upp-

gång p.g.a. ökad turism. ”Att göra en Bilbao” är ett uttryck som används synonymt med city 

branding.107 Med city marketing avses andra åtgärder för att lyfta fram en plats t.ex. 

upplevelseindustri, vars främsta syfte är att locka till sig besökare eller nya invånare. Även 

här i Sverige arbetar städer idag med bilden av sig själva; upplevelseturism, 

idrottsevenemang och kultur är viktiga företeelser i kampen om att synas.108 Som exempel 

kan nämnas Kalmar konstmuseum som väckte mycket uppmärksamhet, dels för att 

kommunen satsade på att bygga ett nytt konstmuseum, dels ansågs denna byggnad ha 

spektakulär arkitektur.109 Jag har tidigare nämnt Borås som satsar stort på offentlig skulptur i 

syfte att sätta staden på den internationella konstkartan.110  

 

Växjö kommun liksom andra kommuner arbetar med bilden av sig själv. I det kulturpolitiska 

programmet från år 2000 uppges att man vill se kulturen som en drivkraft, att Växjö ska 

stärkas som kulturcentrum för att bli en reell tillväxtfaktor i regionen.111 På liknande sätt 

uttrycktes detta i den första behandlingen av konststråket efter att medborgarförslaget lagts 

fram. I det underlag som kultur- och fritidsförvaltningen skrev hävdades att projektet ”skulle 

ge det regionala konstlivet det lyft det så väl behöver” och att det kan ”bli till gagn för turister 

och växjöbor”.112 Även kulturnämnden uttalar att en konstväg skulle kunna öka 

attraktionskraften i området och att det skulle kunna finansieras genom samarbete med 

                                                
106 Gustavsson, 2007 s 8 
107 Lönnerholm, 2008 s 16-17 
108 Caldenby, 2006 s 12 
109 Finlöf, Malin, Kalmar konstmuseum – Spektakulär eller brandad?, C-uppsats i Konst- och bildvetenskap, 
Växjö universitet 2008 
110 Borås stad, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2008-10-02 § 142 
111 Växjö kommun, Kulturnämnden, Kulturpolitiskt program antaget av kommunfullmäktige 2000-05-25 
112 Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Yttrande, 2003-04-23  
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näringslivet. På ett tidigt stadium fanns således idéer kring att använda konsten som ett sätt 

att marknadsföra regionen: det framgår också att man till en början hade en önskan att få med 

regionens företag som finansiärer. Småland brukar ju som bekant kopplas samman med glas 

och tanken har nog varit att använda även andra material såsom sten och trä vilka även de kan 

sammankopplas med regionen.113 

 

3.2 Expansiva Växjö 

Nätverket Expansiva Växjö har funnits sedan slutet på 1990-talet.114 Det är ett informellt 

nätverk i vilket Växjö kommun, Växjö universitet, företag, föreningar och även enskilda 

medlemmar ingår. Medlemmarna träffas i olika sammanhang t.ex. frukostmöten, vilka 

annonseras på deras hemsida. Nätverket arbetar för att marknadsföra Växjöregionen, stärka 

dess attraktivitet, attrahera nya kommuninvånare och företag och därmed öka tillväxten. Ett 

”utvecklingsprogram” har tagits fram i vilket man beskriver att platsvarumärket Växjö har tre 

profilområden; gynnsamt företagsklimat, universitetsstaden samt en unik livsmiljö med stort 

upplevelseutbud vad gäller kultur, idrott, handel och nöjen.115 I en artikel i nätverkets 

nyhetsbrev, vilket är finansierat av Växjö kommun, presenterar Bengt Adlers konststråket 

samt refererar till kulturen som framgångsfaktor för stadens utveckling varvid han nämner 

bronskvinnorna utanför konsthallen och Bertil Valliens altarskåp i domkyrkan som 

exempel.116 Det är dock inte alla offentliga konstverk som röner denna framgång, i varje fall 

kan det ibland dröja något innan det sker. 

 

3.3 Bronskvinnorna – ett uppvaknande 

När Växjö konsthall i februari 2006 invigdes med en utställning av Marianne Lindberg de 

Geer placerades bronsskulpturen Jag tänker på mig själv tillfälligt utanför konsthallen. 

Skulpturen som gestaltar två nakna kvinnor, den ena kraftigt överviktig, den andra mager, 

blev positivt uppmärksammad av konsthallens besökare. Växjö kommun erbjöds köpa den 

men kultur- och fritidsförvaltningens chef förklarade i lokalpressen att man avböjde av 

ekonomiska skäl.117 Några dagar senare meddelade kommunstyrelsen att eftersom skulpturen 

dragit till sig så mycket uppmärksamhet ville man möjliggöra för kulturnämnden att kunna 

                                                
113 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2003-12-16 § 65 
114 Persson, Berne, ”Expansiva Växjö blir Europas grönaste stad”, Smålandsposten 2008-05-08 
115 Nätverket Expansiva Växjö http://www.vaxjo.se/expansiva (2009-12-16)  
116 Nyhetsbrev från Expansiva Växjö, ”Skulpturer vid sjön”, 2007: 3 
117 Fransson, Marie, ”Bronskvinnor till salu”, Smålandsposten 2006-04-29 
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köpa verket.118 Den närmaste tiden följde en livlig debatt om skulpturen och vid tre olika 

tillfällen utsattes skulpturen för skadegörelse vilket varje gång medförde omfattande 

reparationer.119 Detta uppmärksammades såväl i lokalpress som i SVT.120 Idag tycks 

skulpturen vara accepterad, rentav omtyckt av de flesta växjöbor, och har redan blivit något 

av en symbol för staden. Vid några tillfällen har skulpturen fått s.k. visuella kommentarer i 

form av kläder eller små meddelanden. Dessa kan nog snarare betraktas som betraktarens 

inlägg i diskussionen än som skadegörelse.121 En händelse som denna hade uppenbarligen 

stor genomslagskraft i media och bidrog kanske till att sätta Växjö på kartan. Bland politiker 

blev uppmärksamheten kring skulpturen något av ett uppvaknande, många fick upp ögonen 

för att konst kan väcka mycket känslor och engagemang, såväl i form av kritik som positivt 

bemötande.122 Kanske väcktes frågor kring hur man ska kunna förankra konstinköp hos 

medborgarna? 

 

 

 
Bild 6: Marianne Lindberg de Geer, Jag tänker på mig själv.  

 Foto: Lillemor Meijer Wadefur 
  

                                                
118 Westergren, ”Växjö kommun köper bronskvinnorna”, Smålandsposten 2006-05-03 
Beslut om inköp: Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2006-06-20 § 60 
119 Bloom, ”Bronskvinnorna vandaliserade för tredje gången”, Smålandsposten 2006-11-06 
120 Bengt Adlers mail till Smålandsposten: http://www.smp.se/blogg/camilla/nytt-i-mejlen-bronskvinnorna-i-
svt(153092).gm (2009-02-18) 
121 Sjöholm, Jessica, ”Skulptur, klotter och motmonument”, Paper från ACSIS nationella forskarkonferens för 
kulturstudier, Norrköping 2005 s 11. Linköpings universitet: http://www.ep.liu.se/ecp/015/076/ecp015076.pdf 
(2009-12-17) Fler foton på bronskvinnorna, se Växjö kommun: http://www.vaxjo.se (2009-12-17) 
122 Adlers 2008-12-03 
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3.4 Resor till Münster 

Som ovan redogjort reste stadsmiljörådet hösten 2006 till Münster för att samtala med 

ledningen för skulpturprojektet. Deltagarna fick bl.a. veta att projektet till en början var illa 

omtyckt av medborgarna men att det nu är mycket framgångsrikt och har lett till ökad turism. 

Ett år senare reste stadsmiljörådet och kommunalråden, en grupp om ett tiotal personer, till 

staden för att uppleva utställningen på plats. Tågresan användes till förberedelser i mindre 

grupper. I Münster blev gruppen guidad runt staden på cykel.123 Man kan förställa sig att 

resan till Münster blev som en studieresa i samtidskonst för de deltagare som inte var så 

insatta i ämnet. I en annan tid hade motsvarande uppdatering av kunskaper troligtvis skett 

genom en studiecirkel i ämnet – idag får den formen av en upplevelseresa! Alltsedan 1990-

talet har produktion och konsumtion av upplevelser, s.k. upplevelseindustri, fått en alltmer 

framskjuten plats i samhällsekonomin.124 Münster blev sannolikt ett levande exempel på hur 

konst kan användas för att höja en stads attraktionskraft; det är en stad av Växjös storlek och 

var möjlig att se som jämförelseobjekt.  

 

3.5 Prestigeprojekt 

Inför valet 2006 var konststråket en del av moderaternas politiska program. Här förklarades 

att Växjösjön kunde utvecklas ytterligare och bli ”ett Växjös Louisiana med en skulpturpark 

runt hela sjön som startar eller slutar i museiparken”.125 Även i den borgerliga alliansens 

budgetförslag fördes konststråket fram. Det är omnämnt under rubriken ”Växjö som regionalt 

centrum”, inte under rubriken ”Kultur och fritid”, vilket ger en antydan om att det främsta 

syftet med konststråket ansågs vara dess marknadsföringsvärde för staden.126 I den 

majoritetsförklaring som meddelades av den då nytillträdda kulturnämnden, i vilken den 

borgerliga alliansen var i majoritet, tillkännagavs att man ville göra Växjö till en stark 

kulturmetropol med genomslag såväl nationellt som internationellt.127 Talande är också att 

den miljökalender som delas ut till alla hushåll i Växjö, i 2010 års version har ett foto av 

Durus & Mollis på framsidan.128 En möjlig tolkning skulle kunna vara att Växjö kommun 

därmed när en förhoppning om att kunna använda den gröna skulpturen som en symbol för 

den gröna staden. 

 
                                                
123 Adlers 2008-12-03 
124 Strömberg, 2007 s 6 
125 Nya Moderaterna Växjö, Kommunalt handlingsprogram 2006 http://www.vaxjo.moderat.se (2009-11-29) 
126 Växjö kommun, Alliansens budgetförslag 2007 http://www.alliansforvaxjo.se (2009-12-02)  
127 Växjö kommun, Kulturnämnden, Majoritetsförklaring för mandatperioden 2007-2010  
128 Växjö kommun, Miljökalendern 2010 
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3.6 Att attrahera den kreativa klassen 

Vid närläsning av kommunala handlingar finner man många idéer och åtgärder som alla tyder 

på en önskan att marknadsföra staden och öka dess attraktivitet. Som exempel kan nämnas att 

stadsmiljörådet i augusti 2005 hade en temadag tillsammans med referensgruppen på temat 

”Växjö stad och dess attraktivitet”.129 Ungefär samtidigt arbetade stadsbyggnadskontoret och 

tekniska förvaltningen med att utarbeta ett stadsmiljöprogram i vilket stadens belysning, 

skyltning, konst m.m. behandlades. En förhoppning uttrycktes om att bli utnämnd till ”Årets 

stadskärna 2010”.130 I kulturnämndens årsrapport för 2007 fastslogs att kulturfrågorna är 

viktiga för att göra kommunen till en attraktiv bostads- och studieort.131  

 

På flera håll i landet har den amerikanske forskaren Richard Floridas idéer kring den kreativa 

klassens framväxt fått genomslag.132 Han menar att människor i kreativa yrken främst lockas 

till regioner som kan beskrivas som kreativa centra; välmående platser med en hög grad av 

sysselsättning och befolkningstillväxt. Florida hävdar att det som värdesätts mest är 

mångfald, öppenhet och möjligheten att få bekräftelse för sin identitet som kreativ människa. 

Det som lockar är således stadsmiljöer med ett gatuliv rikt på caféer, restauranger och kultur. 

De platser Florida redogör för har dessutom ofta universitet eller andra forskningsinstitut.133 I 

en kommentar till Växjö Art Site på Smålandspostens nätupplaga framhåller kommunalrådet 

Bo Frank (M) att kulturprojekt medverkar till att skapa en attraktiv stad. Han hävdar att konst 

och kultur lockar till sig välutbildade människor, vilket skulle kunna tolkas som ett uttryck 

för Floridas idéer.134 Det är således tydligt att Växjö ska marknadsföras på olika sätt och att 

konst och kultur är viktigt i detta arbete. Men hur ska man förverkliga detta så att det inte 

bara stannar vid tomma ord? 

 

 

 

 

 
                                                
129 Växjö kommun, Växjö stadsmiljöråd, Rapport 2005 
130 Växjö kommun, Växjö stadsmiljöråd, Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 § 20, Växjö kommun, 
Stadsmiljöprogram för Växjö stadskärna 
131 Växjö kommun, Kulturnämnden, Årsrapport 2007 
132 Ronneby kommun:http://www.vision.ronneby.se/hjartat/Underlag%20f%C3%B6r%20profilering.pdf   
(2009-11-21) och Regionförbundet Östsam: http://www.ostsam.se (2009-12-19) 
133 Florida, 2006 s 208, 262, 282 
134 Bo Frank kommenterar artikeln ”De gör upp om att smycka Växjösjön” Smålandsposten, 2009-12-09 
http://www.smp.se (2009-12-12) 
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4. Offentlig konst i en modern demokrati 
4.1 Medborgarperspektivet 

Växjö Art Site hade alltså sin upprinnelse i ett medborgarförslag, en demokratisk rättighet 

varje medborgare kan använda sig av då det gäller förslag som berör kommunens 

verksamhet.135 Förslagsställaren önskade att projektet skulle drivas av nätverket Levande 

Växjö/Expansiva Växjö i samarbete med kommun och universitet.136 Intresset för att genom-

föra medborgaromröstningar framkommer redan 2004, i en skrivelse av dåvarande kulturchef 

Margareta Krieg.137 Krieg hänvisar till de riktlinjer gällande medborgarperspektivet som 

kommunens tjänstemän ska följa i alla ärenden.138 Det förefaller som om förfarandet med 

medborgaromröstning är den ”ingrediens” som gör att Växjö Art Site skiljer sig från 

mängden av andra konststråk och skulpturparker i landet. Medborgaromröstningar är 

konsekvent genomfört under två etapper och planeras även i den tredje etappen.139 Jag har 

funnit ett liknande exempel i Halmstad. I samband med sitt 700-års jubileum bjöds tre 

konstnärer in att lämna förslag till skulptur och alla invånare folkbokförda i Halmstad erbjöds 

att rösta på dessa. Dock röstade endast 3722 personer. Projektet finansierades av flera privata 

aktörer i samarbete med Halmstad kommun. Konstnären Fredrik Wretman vann tävlingen 

och skulpturen 0+0=8 invigdes i december 2007.140 Det är inte heller ovanligt att ett flertal 

konstnärer i samband med uppförande av offentliga verk får i uppdrag att lämna förslag till 

verk, och då är det brukligt att de skisser och modeller man begärt in avlönas.141 Däremot 

tycks medborgaromröstningar inte vara något vedertaget tillvägagångssätt. 

 

4.2 Representationsproblem 

Trots goda ambitioner att låta invånarna avgöra vilket verk som skulle uppföras tycks 

tävlingarna såväl i Halmstad som i Växjö karaktäriseras av ett visst representationsproblem. 

Halmstad kommun är något större än Växjö och antalet röster i jubileumstävlingen utgjordes 

av ungefär 4 % av kommunens befolkning. I den första etappen av Växjö Art Site samman-

räknades 1184 röster vilket motsvarar ca 1,5 % av Växjö kommuns invånare. I den andra 

                                                
135 Växjö kommun: http://www.vaxjo.se (2009-12-20) 
136 Växjö kommun, Dnr 03/0238 
137 Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Krieg, Margareta, ”Förslag till genomförande av konstväg 
runt Växjösjön”, 2004-10-04 
138 Krieg 2009-01-14 
139 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll, 2009-10-21 § 67 
140 Halmstad kommun, Pressmeddelande 2007-01-15 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/halmstads_kommun/pressrelease/view/125181 (2009-12-20) 
141 Statens konstråd: http://www.statenskonstrad.se (2009-12-22) 
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etappen ökade antalet röster till 3276, vilket är ca 4 % av invånarantalet.142 Det är en 

definitionsfråga huruvida man anser att detta är ett högt eller lågt valdeltagande. Bengt 

Adlers uppger att han hade förväntat sig ca 5000 röster i den första omröstningen, men ser 

ändå inte resultatet som ”ett nederlag”. Av någon anledning ”nådde man inte ut till 

allmänheten” menar han, men konstaterar samtidigt att det inte fanns ekonomiska 

förutsättningar för annonskampanjer. Adlers tror att de flesta som röstat är personer som 

redan har ett intresse för den offentliga konsten.143 Enligt min tolkning kan samtidigt 

medborgaromröstning betraktas som en del av ett postpolitiskt samhälle där demokratin ser 

annorlunda ut, där samverkansformer och informella nätverk tillmäts allt större betydelse. 

 

4.3 Varför omröstning? 

Det är intressant att reflektera över varför just offentlig konst blivit föremål för omröstning, 

detta sker ju inte då det gäller nya byggnader, trafikomläggningar eller annat i stadens miljö. 

Till saken hör att kulturell verksamhet inte är en s.k. tvingande verksamhet för landets 

kommuner och man kan fundera över om detta haft betydelse. Sune Nordgren anser att 

offentlig konst ofta betraktas som ”egennyttig” medan andra kommunala verksamheter anses 

”allmännyttiga” och att detta avspeglar sig i debatt och insändare.144 Kanske har en önskan att 

undvika ”expertvälde” funnits och en vilja att förankra besluten hos medborgarna? Ett sätt att 

få perspektiv utifrån är t.ex. genom Växjö stadsmiljöråds referensgrupp. Den bestod av 

människor med olika kompetens från både Växjö och andra städer.145 I Växjö Art Site valdes 

medverkande konstnärer ut av en arbetsgrupp bestående av personer som arbetar inom konst-

fältet. Vidare fick en jury uttala sig om de olika förslagen, utan att förorda något av dem.146 

Det synes som om det största urvalet redan är gjort av s.k. experter.  

 

För att få en betraktelse av fenomenet medborgaromröstning av någon utanför Växjö 

kommun kontaktade jag Inger Höjer Aspemyr vid Statens konstråd. Hon är verksam som 

konstpedagog och i Statens konstråds nuvarande uppdrag ingår också att samarbeta med 

                                                
142 Siffrorna är ungefärliga och är beräknade på att Halmstad kommun har ca 89 000 inv. medan Växjö kommun 
har ca 79 000 inv. Uppgifterna hämtade på www.kommuninfo.se (2009-12-20). Omröstningsresultaten hämtade 
på http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=6634 (2008-10-15) 
http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=38235 (2009-07-01) 
143 Adlers 2008-12-03 
144 Nordgren 2008-12-03 
145 Växjö kommun, Växjö stadsmiljöråd, Rapport 2007. Referensgruppens deltagare byts ut emellanåt, men flera 
av deltagarna har ingått i gruppen i flera år. Det finns inga regler för hur länge man kan ingå i referensgruppen. 
Referensgruppen utses av rådet. 
146 Växjö kommun, Kulturnämnden, Sammanträdesprotokoll 2007-09-19 § 62, Bilaga 1: Konststråk runt 
Växjösjön 
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kommuner kring konstnärliga gestaltningar i offentlig miljö. Höjer Aspemyr anser inte att 

medborgaromröstningar av det här slaget är demokratiskt. Hon vill inte uttala sig kategoriskt 

emot fenomenet men anser inte heller att det är ett arbetssätt som bör användas rutinmässigt, 

eller som ett sätt att frånhävda sig ansvar.147 I fallet Växjö Art Site kan det vara värt att 

fundera över om beslutet att ha medborgaromröstning verkligen handlat om en önskan till 

förankring hos medborgarna. Eller kan beslutet uppfattas som ett sätt att lägga ansvaret för 

besluten utanför den politiska arenan?  

 

4.4 Är konst ”bara” en smakfråga? 

Konstvetaren Kajsa Ravin hävdar att konstinstitutioner och andra på konstfältet sällan 

uttrycker vilka värderingar man bygger sin verksamhet på. Om man anser att konst är viktigt 

måste man föra en offentlig diskussion om varför. Förutsättningarna för människor att förstå 

och värdera konstvärldens arbete är ytterst ojämlika om man inte kommunicerar vad det 

bygger på, menar Ravin.148 Om detta offentliga samtal om konsten inte finns, blir konsten då 

enbart en smakfråga?  

 

Inger Höjer Aspemyr är övertygad om att man kan engagera människor utan att ha tävlingar. 

Det viktigaste är att få till ett samtal kring verket. Hon tror att mycket av det ”rabalder” som 

uppstår kring offentlig konst beror på att ”människor inte känner sig inbjudna till samtal” och 

att man känner sig ”utesluten och förolämpad om man inte förstår konsten”. Det handlar om 

att ”ge vägar in i verket” och man måste ständigt arbeta med att hitta nya publikgrupper och 

hitta nya metoder att nå ut till människor med konsten, hävdar Inger Höjer Aspemyr. Hon 

uttrycker att den offentliga konstens viktigaste uppgift är att berätta om livet på ett annat sätt, 

att ge betraktaren tillfälle att bli avbruten i sina vardagstankar och möta något som kan ge 

tillfälle att tänka nytt.149  

 

Även Växjös konstchef Nicolas Hansson förespråkar det öppna samtalet om konsten. Han 

tror att en viktig åtgärd är att lyfta fram och synliggöra den offentliga konst som redan finns 

t.ex. genom tillfälliga ljusinstallationer, för att väcka intresse för konsten och öppna för 

samtal.150 Det finns uppenbarligen en vilja till möte från konstens företrädare i Växjö, men 

vad vill folket? Man skulle kanske bemöta den önskan till kommunikation som faktiskt 

                                                
147 Telefonintervju med Inger Höjer Aspemyr 2009-12-04 
148 Ravin, 2006 s. 156, 159 
149 Höjer Aspemyr 2009-12-04 
150 Intervju med Nicolas Hansson 2009-02-04 
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kommer till uttryck t.ex. vid vandalisering. Man kan också se ”ompysslande” av offentliga 

verk som en önskan att kommentera och en vilja att kommunicera kring verkets betydelse. 

Både vandalisering och ”ompysslande” har just bronskvinnorna utanför Växjö konsthall 

utsatts för och dessa handlingar kan således tolkas som ett uttryck för en önskan att delta i det 

offentliga samtalet. 
 

 

 

 

 
Bild 7: En av bronskvinnorna har fått en  

hjärtformad present med ett meddelande. 

Foto: Växjö konsthall 
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5. Diskussion 

Det som skiljer Växjö Art Site från andra konststråk eller skulpturparker i landet är det 

faktum att kommunen valt att låta genomföra medborgaromröstning i de tävlingar som 

arrangerats. Skicket med medborgaromröstning skulle kunna tolkas som ett utslag av att vi 

lever i en postpolitisk tid. Med detta förstås att det har skett en förskjutning från traditionell 

representativ demokrati mot demokrati genom samrådsgrupper. I Nätverket Expansiva Växjö 

har man regelbundet frukostmöten då informella kontakter knyts. Även Växjö 

skönhetsråd/Växjö stadsmiljöråd har haft en referensgrupp, för att få impulser och kompetens 

utifrån. Monika Gora var en av deltagarna i referensgruppen under många år, vilket kan ha 

bidragit till betydelsefulla kontakter för framtiden. Konsekvensen av en postpolitisk politik 

skulle kunna bli att folkvalda representanter förlorar makt och att medborgarna förlorar insyn 

i vad som sker i informella grupper. Därtill minskar medborgarnas möjligheter att utkräva 

ansvar då ansvaret blir alltmer oklart fördelat. 

 

Medborgaromröstningarna skulle också kunna tolkas som vällovlig önskan att engagera 

medborgarna i valet av skulpturer. I så fall är det nog att betrakta som ett misslyckande då det 

finns ett tydligt representationsproblem eftersom så få deltagit i omröstningarna. Utifrån ett 

demokratiperspektiv anser jag att det skulle vara befogat att arbeta för en större delaktighet 

genom att öppna upp för det offentliga samtalet om konsten och dess betydelse. 

Konstpedagogen Inger Höjer Aspemyr hävdar att det är viktigt att människor känner sig 

inbjudna till samtal om den offentliga konsten och att det är konstens företrädare som har till 

uppgift att hitta nya metoder att nå ut med konsten. Med tanke på att så få deltagit i 

medborgaromröstningarna är det kanske dags att söka nya vägar för att engagera växjöborna i 

den offentliga konsten? 

 

I början av projektet fanns idéer om att samarbeta med näringslivet framförallt genom att 

konsten skulle kunna tillverkas av regionens material och därmed kunna finansieras av 

företag från regionen. Detta har inte genomförts utan projektet är finansierat med kommunala 

medel och konstnärerna har haft frihet att välja material. Sune Nordgren menar att regionala 

material ibland kan vara ett bra sätt att förankra konst i lokalbygden. Han säger att det kan 

finnas en kärlek för ett visst material i folks hjärtan, vilket kan vara en bra ”ingång” för att få 

människor intresserade och engagerade. 
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Det är mitt intryck att många av Växjös politiker har blivit medvetna om att offentlig konst 

kan väcka stor uppmärksamhet. I Växjö kan detta främst iakttas genom att konst och kultur 

anses ha ett värde framförallt då det gäller att marknadsföra staden och höja dess 

attraktionskraft. Måhända har man använt sig av medborgaromröstningar som ett sätt att göra 

staden känd, som en del av ett varumärke? Det kanske är svårt att förena en önskan att få 

människor engagerade med det vidare syftet att sätta Växjö ”på kartan”. Möjligen finns en 

önskan att knyta samman de olika marknadsföringsidéer som finns i Växjö; på årets 

miljökalender ser vi skulpturen Durus & Mollis och man får hoppas att den inte finns där 

enbart för att ”pryda” kalenderns framsida.  

 

 

 

 

 

 

 
Bild 8: Miljökalendern 2010, Växjö kommun. 

Foto: Mats Samuelsson 
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6. Sammanfattning  
Redan 2003 framlades ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Växjö, i vilket 

föreslogs en konstväg med skulpturer runt Växjösjön. Efter behandling av kulturnämnden 

antogs förslaget men av olika skäl dröjde det innan projektet realiserades. Kulturnämnden 

hade vid tiden flera andra stora ärenden t.ex. biblioteksutbyggnaden och konsthallsfrågan, 

dessutom var finansieringen för konstprojektet inte löst. Till en början fanns idéer om att 

skulpturerna skulle utföras i regionens material såsom trä, glas eller sten och man hade 

förhoppningar om att näringslivet skulle kunna finnas med som samarbetspartners. Förslaget 

om att genomföra medborgaromröstningar vid val av skulpturer till konststråket framlades 

redan 2004 i en tjänstemannaskrivelse. Kommunens tjänstemän har riktlinjer om att alltid 

beakta medborgarperspektivet i sina ärenden. Totalt deltog 1184 personer i den första 

omröstningen. 

 

De teoretiska utgångspunkterna för den här uppsatsen är att städer idag arbetar medvetet med 

bilden av sig själva i syfte att göra staden attraktiv och framgångsrik, s.k. kreativa 

stadsmiljöer eftersträvas. Vi ser också att den representativa demokratin och medbestäm-

mande tycks förändras i riktning mot samverkansarbete i informella nätverk och 

samrådsgrupper. 

 

Två faktorer kan utläsas som troligtvis haft stor betydelse för politikernas intresse för 

offentlig konst i Växjö. Det första är den häftiga debatt som uppstod då Växjö kommun köpte 

in bronsskulpturen Jag tänker på mig själv av Marianne Lindberg de Geer. Vid flera tillfällen 

vandaliserades skulpturen och fick omfattande skador. Detta blev något av ett uppvaknande 

för stadens politiker, troligtvis var man tidigare inte medveten om att konst kunde väcka så 

mycket debatt och reaktioner. Det andra är de resor till Münster som Växjö stadsmiljöråd och 

kommunalråden gjorde 2006 respektive 2007, för att på plats få kunskap om hur man där 

arbetar med skulpturutställningar som varumärke för staden. Münster har var tionde år 

skulpturutställningar med samtidskonst. 

 

I valrörelsen inför kommunvalet 2006 blev konststråket något av en prestigefråga för den 

borgerliga alliansen. Som en följd av valresultatet ändrades kulturnämndens sammansättning 

i januari 2007 då de borgerliga partierna kom i majoritet i Växjö. Konststråket aktualiserades 

på den politiska agendan och lades in i kulturnämndens budget. Genomförandefasen kunde 
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börja. Tre konstnärer valdes ut till tävling och medborgaromröstning genomfördes. I 

omröstningen fick Monika Goras förslag flest röster och kulturnämnden valde att följa 

resultatet av omröstningen. Då skulpturen Durus & Mollis invigdes vid Växjösjön hösten 

2007 invigdes också officiellt konststråket Växjö Art Site.  

 

I uppsatsen framförs att Växjö kommun – liksom andra kommuner – arbetar med bilden av 

sig själv, och det fastslås att man genom hela processen haft tydliga avsikter att använda sig 

av konststråket i syfte att marknadsföra staden och sätta Växjö på kartan. Kommunalrådet Bo 

Frank (M) förklarar i ett debattinlägg på Smålandspostens hemsida att om Växjö ska kunna 

bli en attraktiv kommun som kan konkurrera med storstäderna om ”välutbildade människor” 

måste staden satsa på konst och kultur och inte bara på idrott. Även på kommunens hemsida 

uttrycks att konstupplevelser är en tillväxtfaktor och att ”mångfald och fantasi i vårt 

offentliga rum skapar en attraktionskraft för Växjö som stad”. I uppsatsen dras paralleller till 

Richard Florida som menar att människor i kreativa yrken främst lockas till kreativa centra; 

välmående platser med en hög grad av sysselsättning och ökande befolkningstillväxt. Florida 

hävdar att det som värdesätts mest är mångfald och öppenhet samt möjligheten att få 

bekräftelse för sin identitet som kreativ människa. Vi ser också att kommunen på olika sätt 

söker samverkansformer utanför den vanliga organisationen t.ex. i Nätverket Expansiva 

Växjö samt i stadsmiljörådets referensgrupp. Även medborgaromröstningen får nog betraktas 

som ett uttryck för att vi lever i en postpolitisk tid med nya former för medbestämmande. 

 

Så här i uppsatsens slutskede kan man kanske ändå ställa sig frågan huruvida Växjö Art Site 

verkligen är medborgarnas konststråk? Av röstningsdeltagandet att döma kan man dra 

slutsatsen att det finns ett visst representationsproblem. Förmodligen är det de redan 

konstintresserade som deltagit i omröstningen. Det stora flertalet medborgare har av olika 

skäl valt att ställa sig utanför och man kanske bör ställa sig frågan varför? Jag är övertygad 

om att konsten verkligen fyller en viktig funktion för oss människor, den kan berätta något, 

ställa frågor till betraktaren och få oss att tänka nytt och annorlunda. Den offentliga konsten 

är dessutom den konst man möter i vardagen. Den är finansierad med allmänna medel och 

finns på allmän plats. Det manar till eftertanke att det är just konst man väljer att ha en 

medborgaromröstning om - som om det bara handlade om ”smak”! 
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Området för min uppsats är konststråket ”Växjö Art Site” vid Växjösjön. Fokus ligger i att 

medborgaromröstningar har genomförts vid valet av skulpturer. Uppsatsens syfte är att 

urskilja och analysera ställningstaganden för att förstå vad Växjö kommun velat med detta 

projekt. I uppsatsen utreds vilka aktörer som haft betydelse för projektet, hur besluts-

processen sett ut och med vilka argument man har drivit ärendet. Det rekonstruerade 

förloppet tolkas mot företeelsen city branding och vidare mot teorier om samtida politik och 

demokrati med fokus i teorier om postpolitik. Materialet för uppsatsen utgörs i huvudsak av 

kommunala protokoll och skrivelser samt intervjuer. I uppsatsen diskuteras hur man kan se 

medborgaromröstningar som ett uttryck för en förskjutning från representativ demokrati mot 

olika typer av samverkansformer. Samtidigt kan det uppfattas som ett vällovligt syfte att vilja 

engagera medborgarna i valet av skulpturer. Denna önskan kanske har varit svår att förena 

med det vidare syftet att marknadsföra staden och sätta Växjö på kartan. 
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