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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

När dom väl fått upp spektaklet Pinocchio kommer jag ALDRIG att tala om att 

jag är från Borås fy vad skamligt, tänk vad alla normala människor skall 

gapskratta åt oss. Tydligen får så kallade "konstkännare" o kulturfolk förstöra 

vår stad som hade börjat bli så fin, […] Majoriteten är faktiskt för konst som är 

både vacker och har anknytning till bygden där den skall stå, men det skall väl 

vara så kallat fint att hålla med någon som varit i Amerika o tror att han begriper 

konst, det går väl an han bor ju i Hyssna o slipper titta på spektaklet varje dag, 

det är värre för oss som måste se eländet varje dag. Hoppas eländet sjunker på 

atlanten.
1
  

 

De senaste åren har det stormat om konsten. Det har debatterats kring konstens varande och 

legitimitet bland annat i och med uppmärksammade verk av NUG och Anna Odell. 

Diskussionen har även blåsts under av socialminister Göran Hägglund i form av ett 

debattinlägg i Dagens Nyheter där han menar att ett fåtal sitter på sina höga hästar och lyfter 

fram konst som är helt oförståelig för vad han kallar verklighetens folk.
2
   

 

Samtidigt har det pågått större konstdebatter på en lokal nivå. Två av dessa kommer jag att 

undersöka närmare i denna uppsats; Walking to Borås av Jim Dine som uppfördes i Borås 

2008 efter en stormande debatt i den lokala tidningen samt Spegelbollen av Inges Idee som 

inköptes av Växjö Kommun för utplacering i Växjösjön, även den har väckt starka reaktioner.   

 

Jag ämnar titta närmare på olika argument som används i debatten. Är det något i 

skulpturernas utseende som lockar till diskussion eller har det snarare med vem som har fattat 

beslutet att göra? Är det måhända något helt annat?  
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1.2 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka diskrepansen mellan beslutsfattares och medborgares syn på 

offentliga skulpturer i två specifika fall; Walking to Borås av Jim Dine i Borås Stad och 

Spegelbollen av Inges Idee i Växjö Kommun. Detta för att förstå vad grupperna eftersträvar 

och eventuellt hur den offentliga konsten kan göras mer demokratisk. Medborgare får i detta 

fall representeras av de som yttrat sig genom kommentarer på internet samt genom insändare.  

 

Jag vill ge svar på följande frågor: hur såg beslutsprocessen ut från idé till utförande i Borås 

och i Växjö, och hur hänger den ihop med diskussionen? Vad är det beslutsfattarna uppskattar 

i den konst de har valt ut i de fall jag studerar? Vad är det dessa medborgare förkastar med 

samma konst och vad hade de hellre velat se? Slutligen vill jag även ta reda på hur 

beslutsfattare möter medborgares reaktioner och argument samt hur debatterna har upplevts? 

 

1.2. 1 Avgränsningar 

Jag kommer att använda mig av två exempel där beslutsfattare och medborgare har varit 

oense om offentlig konst. De exempel jag kommer att använda är Jim Dines skulptur Walking 

to Borås från år 2008 och Inges Idees skulptur Spegelbollen som kommer att uppföras i Växjö 

under 2010. Jag har valt dessa då det funnits en stor diskussion kring dem på internet och 

även på debattsidor. Processerna för de båda verkens uppförande ligger dessutom nära 

varandra i tid. Dock är det mycket som är olika med verkens tillkomstprocesser och på sätt 

och vis pekar dessa två exempel på olika situationer avseende hur mycket makt en stads 

medborgare har i de konstnärliga besluten. Jag har valt att avgränsa mig till några specifika 

beslutsfattare och även några specifika medborgare som har valt att diskutera konstverken på 

internet.  
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1.3 Forskningsöversikt 

Offentlig konst i allmänhet behandlas i antologin Konstverkens liv i offentlig miljö av Sven 

Sandström, Mailis Stensman och Beate Sydhoff från 1982. Flera forskare har skrivit om 

enskilda konstnärers bidrag till den offentliga konsten. Exempelvis Linda Fagerström som i 

sin avhandling Randi Fisher – svensk modernist från 2005 bland annat behandlar Fishers 

offentliga konst. Avhandlingen Att göra skillnad – Det offentliga rummet som medium för 

konst, arkitektur och politiska föreställningar i arkitektur av Catharina Gabrielsson från 2007 

behandlar också offentlig konst samt även demokrati och fenomenet plats. 

 

Flera antologier redogör för den offentliga konsten i vissa geografiskt avdelade områden, som 

Konst i Småland och på Öland från 1993. Stina Fernholm och Jonas Tistelgrens 

magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap från 2005; En titt på konsten – Hur 

ser boråsarna på sin offentliga konst? tar även den upp den offentliga konsten på en viss 

plats. Författarna undersöker hur medborgare ser på sin egen offentliga konst och konstaterar 

att allmänheten ofta eftertraktar lokal anknytning medan etablissemanget hellre vill se verk i 

värdefulla material. 

 

Martin Gustavssons avhandling i ekonomisk historia Makt och konstsmak från år 2002 

behandlar just diskrepansen mellan vad olika aktörer på konstmarknaden eftersträvar. Jessica 

Sjöholm Skrubbe har ägnat sin avhandling i konstvetenskap Skulptur i folkhemmet från 2007 

åt offentlig konst med genusperspektiv och då likaså tittat på motreaktioner mot offentlig 

konst. Även Det är väl ingen konst av Kaj Larsson och Brita Åsbrink från 2008 tar upp hur 

medborgare har reagerat på offentlig konst.  

 

Tina Ebersteins avhandling i konstvetenskap Kommunal konstinköpspolitik från 1973 

undersöker kommuner och landstings inköp av offentlig konst mellan 1971 och 1973. I 

liknande anda skrev Anna Westerlund 2002 sin magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap, Beslutsprocessen kring offentlig konst där hon undersökte hur Borås 

Kommuns kulturpolitik fungerar.  
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer att använda mig av ett par olika teorier för att finna stöd i undersökningsarbetet 

och koppla arbetet till relevant tidigare forskning. Jag börjar med att presentera en 

kommunikationsteori för att sedan redogöra för två humanistiska teorier.  

 

1.4.1 Pragskolans modell 

Under 1930 och 1940-talen utvecklade strukturalisterna i Prag, med Jan Mukařovský i spetsen 

en kommunikationsmodell som idag kallas för Pragskolans modell. Modellen problematiserar 

den klassiska och enklare modellen för kommunikation där sändarens meddelande förs över 

till mottagaren på sändarens villkor.
3
 Pragskolans modell är mottagarinriktad och basen ligger 

i strukturalismen som menar att verkligheten är uppbyggd av strukturer.
4
 Omvandlat till bilder 

innebär detta att verket i sig är en struktur samtidigt som det ingår i andra strukturer.
5
   

 

Bild 1: Pragskolans modell över kommunikation enligt Göran Sonesson. Fyllda pilar innebär direkt påverkan och 

tomma en mer komplex växlingsrelation.
6
 

Lådorna visar den egentliga kommunikationsprocessen men modellen visar även hur de fyra 

lådorna påverkas av koder och normer.
7
 Skaparens skapande är föremål för normer, dels 

estetiska normer men även andra normer som exempelvis etiska eller sociala. En estetisk 

norm är dock dominant och medför reellt en kanon som i denna modell innebär regler för hur 

konst bör skapas. Enligt Pragskolans modell är kanon en del i det kollektiva medvetandet och 
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om en skapare vill arbeta utanför kanon så gör han eller hon det i relation till densamma.
8
 Om 

kanon då inte består av samma verk i olika grupper så innebär det att det i olika kretsar finns 

olika kollektiva medvetanden.  

 

Varseblivaren, å andra sidan, gör verket till ett estetiskt objekt genom en bas av premisser 

som ligger utanför verket. Exempelvis betraktas Duchamps urinoar Fountain från 1917 som 

konst medan en urinoar på en krog inte gör det.
9
 Ett estetiskt objekt är alltså inte identiskt med 

det konkreta verket. Varseblivaren blir inte heller ”påverkad” av information från skaparen 

utan anpassar informationen till sin egen norm.
10

 

 

I det som i modellen kallas för konkretisering ingår bland annat utfyllning av tomma ställen. 

Detta innebär förenklat att samhälleliga normer bestämmer verkets dominant.
11

 Normerna är 

även de olika för olika grupper. Exempelvis är det idag svårt att åka till Louvren och se Da 

Vincis Mona Lisa utan att tänka på andra sammanhang som verket har visats i. Såsom i 

kommersiella syften eller i Duchamps verk L.H.O.O.Q. från 1919 där han har målat mustasch 

och skägg på en reproduktion av Mona Lisa. Betraktaren fyller då i dessa ”tomma ställen” 

med till exempel en mustasch.
12

 Utan ifyllning av ”tomma ställen” kan verket inte uppfattas 

som konst då detta är ett samhälleligt begrepp, det måste förstås av varseblivaren. Men om 

betraktaren inte är medveten om Duchamps verk kan han eller hon inte associera Mona Lisa 

till det utan ser på verket under andra premisser. 

 

1.4.2 Kulturmöten 

Ruth Illman och Peter Nynäs skriver i sin bok Kultur, människa, möte bland annat om vad ett 

möte är, hur det går till och vad det har för olika dimensioner. De menar att ett möte är ett 

gränsöverskridande.
13

 Författarna är nyfikna på hur deltagarna i ett möte definierar sig själva 

och varandra.
14

Ett möte handlar även om reflektion och tolkning.
15
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Det finns enligt Nynäs och Illman tre dimensioner av ett möte; ”kunskap”, ”attityder” och 

”individens upplevelsevärld”.
16

 ”Kunskapen” kan enligt dem vara både bra och dålig att ha. 

Den kan hjälpa till med förståelsen samtidigt som den kan stjälpa genom att dela in människor 

i fack.
17

”Attityder” är enligt författarna våra tankemönster. Det finns vissa attityder som är 

väsentliga för ett möte, exempelvis öppenhet, vilja att förstå och intresse. Den tredje 

dimensionen av mötet är ”individens upplevelsevärld” som syftar på hur vi tolkar utifrån 

normer och kunskap.
18

 

 

1.4.3 Jag – Det och Jag - Du 

Martin Buber var en filosof som var verksam på 1900-talet. Han menade att världen skapas 

genom relationer, inte individer, och att vi kan välja mellan två förhållningssätt när vi ser på 

världen; Jag – Det eller Jag – Du. Jag – Det innebär ett betraktande där den andre blir ett 

objekt som går att kategorisera.
19

 Man kan gruppera ett objekt som exempelvis vegetarian, 

feminist eller invandrare. Ett Jag – Det-betraktande skapar Det-världen som vi oftast befinner 

oss i då det är organiserat och vi har kontroll.
20

 

 

Jag – Du innebär istället en omedelbarhet där den andre är ett subjekt, en unik individ som 

inte går att gruppera. Det är i Du-världen som möten sker.
21

 Buber värdesatte inte dessa 

världar utan ser båda som nödvändiga. Han menar till och med att Det-världen kan anses vara 

en del av Du-världen då man tar med sig sina erfarenheter från Det-världen in i mötet.
22

 

 

1.5 Utvecklad frågeställning  

Jag vill visa hur beslutsprocessen har sett ut från idé till utförande av skulpturerna. Vems var 

beslutet och hur har det tagits? Hur ser diskurserna kring beslutsprocessen ut och hur upplevs 

de? Hur tolkar medborgare verken utifrån Pragmodellen? Hur tolkar beslutsfattarna verken 

utifrån Pragmodellen? Sedan undrar jag dessutom om och hur kulturmötena sker mellan några 

beslutsfattare och några medborgare utifrån Illman och Nynäs teorier. Vad har de som är 

negativa till verket för argument? Vad har de som är positiva till verket för argument? Hur 

möts dessa argument? Slutligen undrar jag även hur beslutsfattare och medborgare betraktar 
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varandra utifrån Bubers teori och Jag – Det och Jag – Du. Vad har varit problematiskt i 

sammanhanget? 

 

1.6 Metod 

1.6.1 Tillvägagångssätt 

Jag har samlat in uppgifter om verken genom litteratursökning och tidningsartiklar. Sedan har 

jag läst och analyserat internetkommentarer på fem artiklar angående konstverken, vardera 

skrivna i de största lokaltidningarna, Borås Tidning och Smålandsposten. Jag har valt fem 

artiklar från det att beslutet har fattats till verkställandet av skulpturerna. De fem jag valt är 

artiklar som i stor utsträckning har kommenterats av medborgare.
23

 Jag har dessutom 

analyserat elva insändare som har skickats till Borås Tidning.
24

 Jag har ej haft möjlighet att 

analysera alla kommentarer eller alla insändare då empirin skulle bli för stor för detta arbete 

utan jag har använt mig av exempel. De elva insändare jag valt är valda för att de både har 

publicerats i papperstidningen och på internet. Deras publicering på internet innebär en större 

spridning då fler kan läsa dem under en längre period. Jag har även kort presenterat 

konstverken för att introducera dem för läsaren. 

 

Till sist kommer jag att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer med Hasse Persson 

konstmuseichef i Borås, Bengt Wahlgren (fp) ordförande i kulturnämnden i Borås Stad, 

Nicolas Hansson konsthallschef i Växjö samt Lena Wibroe (m) ordförande i kulturnämnden i 

Växjö Kommun för att förstå hur beslutsprocesserna har fungerat och vad som gjorde att man 

valde de specifika konstverken. Utifrån Pragmodellen kommer jag att tolka medborgares 

reaktioner i form av internetkommentarer och insändare och skildra hur de tolkar de båda 

skulpturerna. Sedan kommer jag att göra samma sak med beslutsfattarnas tolkning utifrån de 

kvalitativa forskningsintervjuerna.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun har ett antal olika aspekter som är väsentliga för min 

uppsats. Den behandlar den intervjuades livsvärld och söker mening inom den.
25

 Den 

kvalitativa forskningsintervjun är dessutom precis och beskrivande med nyanseringar. Den 
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behandlar ett specifikt område och under intervjun är öppenhet viktigt då det är betydelsefullt 

att vara mottaglig för överraskningar.
26

 Det är dessutom betydelsefullt att den som intervjuar 

har kunskap om ämnet och skapar en positiv mellanmänsklig situation.
27

 Jag har spelat in 

intervjuerna med bandspelare och sedan transkriberat dem samma dag. 

 

1.6.2 Analysmodell 

Jag kommer att göra en kritisk diskursanalys av kommentarerna som skrivits på internet, 

insändarna i Borås Tidning samt av intervjuerna.  

 

Norman Fairclough, vars angreppssätt jag i denna uppsats använder, menar att diskurs har två 

betydelser. Dels är det ett språkbruk i egenskap av social praktik och dels är det ett sätt att 

yttra sig som, utifrån ett visst perspektiv, ger mening åt erfarenheter.
28

 

 

Kritisk diskursanalys innebär att man: 

ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt 

undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell 

utveckling i olika sociala sammanhang.
29

 

Metoden grundas på ett antal olika särdrag. Två av dessa är föreställningen att texter 

konstruerar den sociala världen samtidigt som de även konstrueras av den sociala världen och 

reflekterar densamma.
30

 En annan uppfattning är att diskurs verkar ideologiskt genom att 

”skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper”.
31

 Kritisk 

diskursanalys innebär även empirisk analys av språkbruket inom det sociala sammanhanget.
32

  

 

Diskurs medverkar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och 

betydelsesystem. Man bör därför inom den kritiska diskursanalysen fokusera på både den 

kommunikativa händelsen, exempelvis en artikel eller en intervju och på diskursordningen 

som är ”summan av de diskurstyper som används inom en social institution eller en social 

domän”.
33

 Diskurstyper omfattar diskurser och genrer. Diskursordning kan exempelvis 

innebära att man på ett sjukhus har olika diskurser beroende på vilka som talar med varandra, 
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till exempel finns en diskurs mellan läkare och patient och en annan då två läkare talar med 

varandra. Genre är ett konstruerande språkbruk som är anknutet till en viss social praktik, 

exempelvis finns det en reklamgenre och en nyhetsgenre.
34

 I denna uppsats är 

diskursordningen den politiska offentligheten och inom den finns olika diskurser exempelvis 

den mellan politiker och allmänhet eller politiker och andra politiker. Diskursordningen 

rymmer även genrer, till exempel en insändargenre och en intervjugenre.  

 

Jag kommer i denna uppsats tillämpa den textanalytiska delen av kritisk diskursanalys. Ett 

begrepp som jag kommer att använda mig av är etos. Etos handlar om hur identiteter 

konstrueras genom språket.
35

 Jag kommer använda begreppet genom att analysera hur de som 

skrivit kommentarerna samt de som jag intervjuat framställer sig själva i text och ord och 

därtill hur de konstruerar den andre. Detta för att se hur debatten framställs, vilka som uttalar 

sig samt vad diskussionen egentligen går ut på. Dessutom kommer jag att söka efter argument 

för och emot uppförandet av skulpturerna då de både konstituerar den sociala världen och är 

konstituerade av sociala praktiker.
36

 Jag menar att jag, genom att undersöka argumenten, kan 

finna varför det inom den politiska offentligheten finns en diskrepans mellan medborgare och 

beslutsfattares syn på uppförandet. En sådan iakttagelse kan sedan i förlängningen leda till en 

eventuell lösning på problemen. 

 

1.6.3 Material, källor, källkritik 

Mina primära källor består av kommentarer på totalt tio nätartiklar av Borås Tidning och 

Smålandsposten och elva insändare i Borås Tidning samt kvalitativa forskningsintervjuer med 

fyra beslutsfattare; Hasse Persson, Bengt Wahlgren, Nicolas Hansson och Lena Wibroe. Jag 

har valt att använda mig av kommentarer på internetartiklar då det är ett direkt medium där 

åsikter kan dryftas omedelbart. Dessa kommentarer speglar inte nödvändigtvis den allmänna 

opinionen men de skapar genom sin existens en vinkling av debatten. Det finns i detta en risk 

för eventuell censur av kommentarer från Borås Tidnings och Smålandspostens sida, dock 

spelar det ingen större roll för mitt arbete då mitt intresse ligger i hur debatten framställs och 

inte nödvändigtvis hur den ser ut kvantitativt. Intervjuerna med beslutsfattare speglar inte 

heller nödvändigtvis det reella skeendet utan hur det upplevdes utav den enskilde. Jag arbetar 
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inte med opinionen utan har valt en viss grupp medborgare som uttalar sig för att visa på hur 

debatten framställs. När jag i fortsättningen skriver medborgare syftar det till denna specifika 

grupp av kommenterande medborgare och inte stadens faktiska befolkning.  

 

De flesta av mina sekundärkällor är vetenskapliga texter till vilka jag hyser stor tillförlitlighet, 

andra är protokoll som är utfärdade av kommuner vilka även de har en relativt stor 

trovärdighet. När det gäller de källor som är hämtade från internet så har jag varit noga med 

att kontrollera dess tillförlitlighet genom att jämföra med mina intervjuer.  

 

1.7 Disposition 

Jag kommer att börja med att berätta kortfattat om den offentliga konstens historia och dess 

skiftande karaktär inom modernismen, postmodernismen och samtidskonsten. I kapitel 3 och 

4 kommer jag att introducera de båda fallen genom att beskriva dess tillkomstprocess, 

presentera verken samt redovisa vilka reaktioner de mött från medborgare.  I kapitel 5 

kommer jag att analysera den tolkande och kommunikativa processen. Det hela avslutas med 

en diskussion och en sammanfattning i kapitel 6 och 7.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Offentlig konst 

Konst i det offentliga har funnits länge. Tidigt var det kyrkan och statsmakten som använde 

konsten för att bland annat framhäva sin makt. Dock sågs det även som ett sätt att 

kommunicera och runt sekelskiftet 1900 integrerades arkitektur och konst ofta i offentliga 

byggnader på grund av ett behov av monumentalitet.
37

 Det var även då genombrottet för 

Sveriges offentliga konst kom på bred front. Delvis då ekonomin efter industrialismen hade 

skjutit i höjden.
38
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På 1910 och 20-talen var det vanligt att tankar om demokratisering och politik påverkade den 

offentliga konsten.
39

 Dock kallades det inte offentlig konst vid den tiden utan istället talade 

man om exempelvis konstnärliga utsmyckningar eller dekorativ konst.
40

   

 

På 1930-talet började dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg arbeta med 

kulturfrågor.
41

 1937 hade världsutställningen i Paris integrerat pedagogiska mål i 

kulturpolitiken.
42

 Samtidigt kom den så kallade enprocentsregeln i Sverige som innebär att en 

procent av kostnaden vid en statlig nybyggnation rekommenderas gå till konstnärliga 

utsmyckningar.
43

 Andra världskriget avbröt all utveckling och efter kriget, 1946, ville staten 

att konst skulle fungera folkpedagogiskt och smakuppfostrande. Rörelser som Konst i Skolan 

och Folkrörelsernas Konstfrämjande startade även då, deras syfte var att sprida konst.
44

 

 

På 1960-talet hamnade publikens reception i fokus och man började nu tala om en offentlig 

konst. Nu var konsten något decentraliserat och den stod ensam i stället för som del av en 

arkitektur. Jessica Sjöholm Skrubbe beskriver begreppsförskjutningen och den offentliga 

konstens diskurs under 1900-talet som ”en rörelse från idéer om estetisk fostran till 

föreställningar om en demokratisk kulturpolitik.”
45

 

 

2.2 Modernism, postmodernism och samtidskonst 

Många anser att modernismen i konsten inleddes på 1860-talet med Manets och 

impressionisternas intåg i konsten. I början innebar estetiken många olika uttryck som 

exempelvis surrealism, dadaism och expressionism.  Runt 1930-talet började modernismen 

dock främst syfta till en abstrakt konstform. Många modernister såg förändringen som en 

konstnärlig utveckling från figurativ målning till abstrakt konst.
46

 De bröt dessutom med 

historien genom att vägras inspireras av densamma.
47

 Den modernistiska konstnären sågs som 

ett geni och konstverkets betydelse ansågs skapas av honom eller henne.
48

 Modernismen i 

Sverige innebar delvis en sanering av det som ansågs sämre inom kulturen, det så kallade 

kommersiella.
49
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Postmodernismen fungerade i mångt om mycket som en reaktion på modernismen.
50

 

Postmodernisterna var eklektiker och blandade stilar fritt. De använde ironi och en distans till 

sina verk och bröt upp konstnärliga hierarkier genom att även använda sådana bildspråk som 

tidigare ansetts som sämre, exempelvis reklamens dito.
51

 Postmodernisterna ifrågasatte det 

ensamma geniet och verks unicitet.
52

 Postmodernistiska konstnärer var pluralister och ansåg 

att sanning är ett relativt begrepp.
53

 Anonymitet, kollektivet och det sociala blev viktigare än 

den enskilde och det universella.
54

 

 

Det som efter postmodernismen brukar betraktas som konst kallas samtidskonst. Tom 

Sandqvist har sagt: 

Bildkonsten har […] utökat sitt handlingsområde genom olika 

genreupplösningar och gränsöverskridningar, först mellan olika konstarter, 

sedan mellan konst och helt andra aktiviteter och områden […] Språk blandas 

med språk, uttryck med uttryck – konsten överskrider den ena gränsen efter den 

andra
55

 

Samtidskonsten kan alltså se ut hur som helst och handla om vad som helst. Ett konkret objekt 

är inte längre nödvändigt utan konsten kan bestå av exempelvis ett möte.
56

 

Samtidskonstnärerna karaktäriseras av att ofta arbeta med undersökningar eller ideologier.
57

 

Sophie Allgård menar att det oftast är idén som är central, inte det hantverksmässiga 

utförandet. ”Ett arbetssätt väljs inte för att publiken ska bländas utan för att just det mediet 

bättre än andra anses aktualisera en fråga.”
58

 Vikten av konstverkets unicitet har minskat 

drastiskt och det är nu naturligt att kunna utgå från någon annans verk när man skapar konst.
59

  

 

3. Walking to Borås 

Startskottet till konstverket Walking to Borås avlossades våren 2005 under en privat middag. 

Det var Hasse Persson, konstmuseichef i Borås, konstsamlaren och textilföretagaren Bengt 

Swegmark och den internationelle popkonstnären Jim Dine som är bosatt i New York som åt 

tillsammans.
60

 De kände varandra ganska väl. Swegmark frågade under middagen om det inte 

var på tiden att Dine gjorde något permanent verk till Borås, en plats var redan påtänkt och de 

åkte till slutet av Allégatan för att visa den.
61

 Jim Dine svarade ja och sa att han skulle göra en 

9-10 meter hög Pinocchiostaty. Dine hade arbetat med Pinocchio i tio år efter att ha 

genomgått psykoanalys och upptäckt att han som barn hade känt rädsla inför dockpojken. När 
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Dine började arbeta med Pinocchiomotivet kände han sig som Pinocchio men med tiden har 

han börjat känna sig mer som Gepetto, Pinocchios skapare.
62

 

 

Swegmark med flera underrättade den 12 april 2005 konstkommittén om planerna. De 

uttryckte att skulpturen kunde bli ett landmärke och en port in till staden.
63

 Swegmark 

berättade sedan detta för kulturnämnden som ansåg det vara dyrt, Dine hade uppgett att 

skulpturen skulle kosta runt en miljon dollar. Swegmark började därför leta efter donatorer till 

projektet. I september 2005 skriver Borås Tidning om att en stor skulptur håller på att 

planeras. Det hela blir en serie artiklar som omgärdas av en stor diskussion. I mars 2006 

skickas ärendet vidare till kulturnämnden och kommunstyrelsen.
64

 Det bildas snabbt två 

fraktioner där den borgerliga majoriteten är positiv och oppositionen är tvekande.
65

 

Kulturnämnden beslutade att rekommendera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta 

emot donationen.
66

  

 

Debatten fortsatte. Nu i form av en välbesökt diskussion i Borås Tidnings lokaler. I juni 

konfirmerades sedan att en donation skulle bli av. Hasse Persson kallades in för att 

argumentera för skulpturen under ett möte med kommunstyrelsens majoritetsgrupp.
67

 

Kommunstyrelsen röstade den 5 februari 2007 ja till skulpturen.
68

 Den 15 mars gjorde 

fullmäktige samma sak.
69

 Sedan började produktionen av Walking to Borås i Walla Walla i 

Washington, USA, för att den 4 maj 2008 komma fram till Sverige.
70

 Den 16 maj 2008 

invigdes till sist skulpturen av Västra Götalands landshövding Lars Bäckström.
71

 

 

3.1 Presentation av verket 

Skulpturen är cirka nio meter hög och föreställer en gosse i vit, kortärmad skjorta och bruna 

shorts med hängslen. Hans hy är guldbrun och hans svarta hår är prydligt bakåtkammat. På 

händerna har han vita handskar och på fötterna bär han svarta skor. Pojken saknar tydliga 

ögon men har en elongerad näsa. Hans kläder uppfattas fläckiga och hans kropp är kantig. 

Han står med ena benet framför det andra och med ena armen upphöjd som i en bestämd 

marsch längs med Allégatan, på vars slut han är belägen.   
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Skulpturens kantiga kropp och förlängda näsa är attribut som förknippas med pojken i den 

italienska sagan om Pinocchio av Carlo Collodi från 1883. Dockmakaren Geppetto täljde en 

trädocka som han döpte till Pinocchio. Trädockan kom till liv och började med en gång ställa 

till det för sig, han hamnade i dåligt sällskap och var elak. När han väl gjorde rätt för sig och 

var snäll blev han till slut en riktig pojke.
72

 Pinocchio har en viss lokal anknytning till Borås. I 

Disneys filmatisering av historien så var Gustav Tenggren, en man från en by norr om Borås, 

en av huvudillustratörerna bakom filmen. Detta var dock inte något som beslutsfattarna var 

medvetna om.
73

 

 

3.2 De kommenterande medborgarna 

Källmaterial till detta avsnitt utgörs av kritiska diskursanalys jag gjort av kommentarerna till 

fem nätpublicerade artiklar i Borås Tidning om Walking to Borås samt av elva insändare 

inskickade till samma tidning.  Reaktionerna i form av argument i internetkommentarer och 

insändare är av olika slag men jag finner ett antal typer som återkommer ständigt. Inom 

insändargenren är en sådan typ de som anser att Walking to Borås är en konstnärlig 

felprioritering. Vissa tycker att skulpturen helt enkelt är ful medan andra menar att verket inte 

är konst då det är ett ”plagiat” på Disneys Pinocchio. Andra argument i den här stilen är att 

verket saknar lokal anknytning och därför inte hör hemma i Borås eller att det associeras med 

något negativt som exempelvis lögner.  

 

Därutöver används även av ett fåtal argument som att skulpturen skymfar stadens rykte eller 

att man genom att placera ut en sådan hög staty syndar mot Gud. Även bland de positiva 

skriver man om verkets egenskaper. Några anser sonika att verket är fint eller kul medan 

somliga tycker att det berör och gör tolkningar som menar att verket passar i Borås, 

exempelvis ”en sann symbol för arbetarstaden”. Det har även gjorts ett litet antal tolkningar 

där det ej framkommer huruvida skribenterna är positiva eller negativa till verket. De anser 

dock att skulpturen bär likheter med Adolf Hitler.  
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Flera diskuterar även platsen för Pinocchios placering. Ett par kommentarer är oroliga att 

verket ska bli en trafikfara, några tycker att verket hade passat bättre på en plats nära barn 

medan andra klagar på att parkeringsplatser försvinner.  

 

Inom insändargenren diskuteras även politiska aspekter. Många menar att Jim Dines skulptur 

är en politisk felprioritering, flera önskar att pengarna som satsats på skulpturen istället borde 

ha lagts på exempelvis vård och skola. Ganska många är mer missnöjda med själva 

beslutsprocessen och ser den som odemokratisk. Några efterlyser även en omröstning kring 

verket. De som skriver positivt om verket menar att Walking to Borås kan bli ett varumärke 

för staden vilket i sin tur kan leda till mer turism. Ett fåtal skriver att det är bra med förnyelse 

och att verket är synnerligen demokratiskt då det bejakar mångfald.  

 

De som är negativa konstruerar sitt etos genom att ofta framställa sig som en klar majoritet, de 

är ”skattebetalarna”, ”lurade boråsare” och ”99 % ”. De skriver även om dem som är positiva 

till Walking to Borås och framställer dem som ”5 promille av Borås befolkning”, ”ett fåtal” 

eller förnekar kort och gott att de existerar. De negativa skriver även om beslutsfattarna och 

framställer dem i egenskap av ”maktgalna”, ”kulturgubbar” och ”blinda träskallar”. 

 

De som är positiva till skulpturen konstruerar sällan sitt eget etos, de har desto fler 

konstruktioner av dem som är negativa och kallar dem ”konservativa”, ”tråkiga”, 

”avundsjuka”, ”fantasilösa” och ”oförskämda”. En del av de positiva beskriver de negativa 

som ”alla” samtidigt som någon annan menar att de negativa är den ”lilla klicken som för 

mest oväsen”. De positiva framställer beslutsfattarnas etos genom att kalla dem ”några 

personer” eller ”så kallade kultureliten”. 
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3.3 Beslutsfattarna 

Följande uppgifter är hämtade ur två intervjuer. Den första en intervju med Konstmuseichefen 

i Borås, Hasse Persson, den 3 december 2009 klockan 11.00 på hans kontor. Den andra en 

intervju med Bengt Wahlgren, kulturnämnden i Borås ordförande i hans hem den 4 december 

klockan 13.00.  Både Hasse Persson och Bengt Wahlgren är överens om att offentlig konst 

kan ha som uppgift att stärka det offentliga rummet. Persson slår dock fast att konst i sig inte 

behöver ha något annat syfte än att vara konst. Wahlgren menar att konsten i det offentliga 

kan skapa debatt eller vara något som är rent estetiskt tilltalande. 

 

Både Persson och Wahlgren är stolta över att ha satsat på skulptur och kunnat genomföra 

Walking to Borås. Persson menar att det är viktigt att arbeta i ett visst tempo, att både komma 

framåt samtidigt som man hinner få med sig medborgare i processen. Persson påstår även att 

införskaffandet av Jim Dines skulptur har satt Borås på konstkartan. Han anser att Dine är en 

av världens främsta konstnärer idag och att Walking to Borås är hans hittills mest berömda 

skulptur. Persson hävdar att det faktum att Jim Dine har en skulptur i Borås gör att även andra 

internationella konstnärer vill vara representerade i staden. Han menar att det är på grund av 

Walking to Borås som både Tony Cragg och Sean Henry, som båda är internationellt erkända 

konstnärer, har verk i Borås. Något som hade varit svårt att uppnå utan en internationell 

konstscen. 

 

Hasse Persson menar att skulpturer i det offentliga är något folk saknar när verken försvinner 

och önskar att man kunde introducera verk genom att först placera dem i det offentliga och 

sedan köpa in dem när folk har vant sig. Han menar även att skulpturerna i Borås centrum har 

bidragit till en mer attraktiv stadskärna och på så vis ökat handeln. Vissa platser som tidigare 

var osäkra att vistas på har även blivit tryggare nu på grund av bland annat skulpturvandringar 

menar Persson. Dessutom, menar Hasse Persson, arbetar Walking to Borås med boråsarnas 

självbild.  
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När det gäller verket Walking to Borås i sig menar både Persson och Wahlgren att det passar 

utmärkt på platsen. Båda anser att det behövdes ett slut på Allégatan och att skulpturens färg 

och form är tidlös. Persson talar om verkets dialog med sin omgivning i färg och storlek. 

Wahlgren menar att skulpturen hantverksmässigt är skickligt utförd men är lite tveksam till 

den konstnärliga kvaliteten rent estetiskt. Något Hasse Persson inte håller med om. Wahlgren 

är även bekymrad över att han anser att man behöver vara bekant med bakgrundshistorien och 

Collodis bok om Pinocchio för att tillgodose sig verkets innebörd. Han menar emellertid att 

verket passar bra i Borås då det har en allmängiltig och etisk betydelse och att den på så vis 

passar var som helst. Hasse Persson säger om verket: 

Jag tror att Jim ville göra en stor Pinocchio som visar att man kan komma från 

väldigt små omständigheter och ändå bli nånting. Så han ville göra en figur som 

var imponerande, alltså, Pinocchio gick från att vara en trädocka till en liten 

pojke. Och nu gör då Jim alltså en stor pojke och jag tror… han älskar ju 

Pinocchio som gestalt, det gör han. Så jag tror att det var en hedersbetygelse.
74

 

 

Reaktionerna som kom från medborgare var ingenting Wahlgren eller Persson hade förväntat 

sig, Wahlgren hade överhuvudtaget inte tänkt på dem. De båda anser dock att debatt är bra 

men att den blev för hätsk. Persson menar att Pinocchiodebatten har lett till ett större intresse 

för offentlig konst. De båda menar dock att kunskapsnivån har varit låg i vissa delar av 

diskussionen: 

man skulle vilja att de var lite mera pålästa när de tyckte för att det är lite grann 

bortkastat… […] insändare sa ”när ska vi stoppa den amerikanska 

kulturimperialismen?” menande då att man trodde att Pinocchio var en Walt 

Disney-figur. Hade man då läst på och konstaterat att detta är en 1800-talssaga 

skriven på kristen grund i Italien av en präst så kanske de argumenten hade 

hamnat i papperskorgen.
75

  

 

Angående pengarna så berättar Persson att skulpturen inte har kostat boråsarna en krona. Han 

menar att det är omöjligt att köpa in en skulptur som Walking to Borås utan donatorer. 

Det är så här att inte ens Stockholms stad skulle lägga 8,5 miljoner på en 

skulptur när man säger att man måste tänka på skolorna ute i Tensta osv. Det är 

nästintill omöjligt att i en budget få politiskt igenom att lägga 8,5 miljoner på en 

skulptur. 
76
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Wahlgren resonerar att det är omöjligt att följa folkviljan då det inte finns någon, alla tycker 

olika. Han tycker att det måste finnas några utvalda som får fokusera på att skaffa sig 

information om konsten och som fattar beslut. Hasse Persson menar att: 

man kan heller inte begära att en person som inte bryr sig överhuvudtaget, alltså 

en person som går och tittar på fotboll varje söndag, har aldrig öppnat en 

konstbok, har aldrig varit på ett konstmuseum. Att den personens åsikter om 

konst är värt nåt.
77

  

 

Persson menar att det krävs ett intresse för att kunna uttala sig, samtidigt säger han att alla har 

rätt till en åsikt. Han kan se en annan sida av debatten, en slags klasskamp mellan arbetare och 

de rika donatorerna. Han berättar att Borås, likt Växjö, har lekt med tanken att låta 

allmänheten rösta men att kostnaden blir stor och han finner problem i att låta folkets smak 

vara gällande då de kanske väljer det sämsta verket utav de tre alternativen. Även Wahlgren 

är tveksam till röstning vid val av offentlig konst. Både Wahlgren och Persson trycker även på 

att omröstning inte var ett alternativ i Pinocchiodebatten. Frågan var om Borås Stad ville ta 

emot gåvan eller ej. 

 

Både Persson och Wahlgren försökte nå ut med information till medborgare.  Persson 

beskriver sitt arbete: 

jag har varit på säkerligen över hundra möten med Rotary-klubbar, Lions-

klubbar, kyrkoföreningar, symöten, konstföreningar och så vidare. Så att jag 

letade helt enkelt upp alla som ville att jag skulle komma och berätta om detta.
78

 

 

Wahlgren menar att han tror att information är vitalt och att han själv var initialt negativ till 

skulpturen men vände efter att ha läst Collodis bok om den lille träpojken som ville bli 

människa. Han berättar: 

eftersom jag var lite skeptisk och behövde information så måste ju allmänheten 

för att kunna förstå detta också ha, få information. Så då erbjöd jag mig att 

informera i tidningen. […]Men när jag ringde till Stefan Eklund [tidigare 

kulturredaktör på Borås Tidning min anmärkning] och lade fram planerna så 

säger han ’tror du att vi kan vara någon slags megafon för era idéer?’ och så 

avvisade han det direkt och det blev ingenting.
79

 

 



C-uppsats i Konst- och bildvetenskap  Emelie Johansson 

 

 21  

 

Wahlgren menar emellertid att information inte togs emot av vissa medborgare i debatten och 

berättar att Borås Tidnings kulturredaktion med Stefan Eklund i spetsen tidigt gav sig in i 

debatten. De var negativa till skulpturen och tyckte, enligt Wahlgren, att de inte fick all 

information de hade rätt till. Wahlgren säger ”media har skapat en vrångbild av en verklighet 

som vi trodde på.”
80

 Persson är inne lite på samma spår och menar att media underblåste de 

hätska stämningarna genom att få igång debatten så fort elden började dö ut. Wahlgren tror att 

tilltaget beror på att tidningen vill vara helt fristående från yttre påtryckningar och därför 

reagerar överkänsligt. 

 

Wahlgren ångrar ett uttalande han gjorde i en intervju i Borås Tidning där han sa att 

allmänhetens osakliga reaktioner byggde på bristande kunskap. Han anser att han hade rätt i 

saken men inser samtidigt att ett sådant uttalande bara retar upp. Han kan i efterhand tycka att 

det hade varit bra att tidigt samtala med media för att på så vis få öppnare förhållanden med 

dem. 

 

Både Persson och Wahlgren skapar etos om dem som skrev insändare genom att förmedla de 

negativa som en majoritet. Wahlgren kallar dem ”minst 70 % ” och Persson ”de flesta”.
81

 

Dock menar de att detta efter uppförandet av skulpturen har ändrats. Persson säger ”Alla är 

överens om att det har blivit väldigt bra” och ”nu är alla jättestolta över Pinocchio”.
82

 

Wahlgren säger ”idag är boråsarna förtjusta i Pinocchio, det är mitt intryck, det finns som du 

ser några som inte är det men i allmänhet, de flesta har tagit till sig Pinocchio.”
83

 

 

4. Spegelbollen 

2003 skickades ett medborgarförslag in angående en konstväg runt Växjösjön. 

Kommunfullmäktige var positiv till förslaget och gav 2004 kulturnämnden och Växjö 

Skönhetsråd i uppdrag att skapa den.
84

 2007 beslutade de att anordna en tävling mellan tre 

konstnärer för att skapa detta konststråk.
85

 Allmänheten fick rösta på sitt favoritverk i ett 

försök att belysa medborgarperspektivet och sedan sade en expertjury sitt om verken. 
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Kulturnämnden beslutade därefter att konstverket Durus och Mollis av Monika Gora skulle 

uppföras på hösten 2008.
86

  

 

Efter detta beslutades att det i den andra etappen av Växjö Art Site, som projektet nu kallades, 

skulle medverka internationella konstnärer.
87

 Valet föll på den tyska konstnärsgruppen Inges 

Idee som fick i uppdrag att göra tre olika förslag inför en medborgaromröstning.
88

 

Omröstningen startade den 29 maj 2009 och slutade den 5 juni 2009. Den skedde både på 

webben och på ett antal platser runt om i Växjö.
89

 Det vinnande bidraget var Spegelbollen 

som fick 1912 röster av 3276.
90

 Kulturnämnden beslutade även denna gång att uppföra verket 

efter att ha sett resultatet från omröstningen och hört referensgruppens bedömanden.
91

 I den 

tredje och avslutande delen av Växjö Art Site kommer konstnären att ha regional förankring.
92

 

 

4.1. Presentation av verket 

Spegelbollen kommer att bli cirka 2,8 meter i diameter och ska placeras i Växjösjön vid ett 

populärt promenadstråk.
93

 Till utseendet minner den om en gigantisk diskokula. Skalet består 

av reflekterande plattor som kommer spegla sin omgivning. Idén är inte ny utan för tankarna 

till konstnären Anish Kapoors återspeglande verk. En intressant aspekt av verket är dess 

placering i sjön. Växjösjön är centralt belägen och något av en symbol för Växjö. Både 

konstchefen Nicolas Hansson och kulturnämndens ordförande Lena Wibroe poängterar att 

placeringen valdes utifrån det miljöarbete som ständigt pågår i Växjö. Stadens slogan är: 

Växjö – Europas grönaste stad. Detta togs fasta på och verket placerades, enligt Hansson och 

Wibroe, ut som en hyllning till den renade sjön.
94

  

 

4.2 De kommenterande medborgarna 

Uppgifter till följande kapitel är hämtade från den kritiska diskursanalys jag gjort av 

kommentarerna på fem nätartiklar i Smålandsposten rörande Spegelbollen. När det gäller 

argument emot Spegelbollen så bär dessa stora likheter med dem mot Walking to Borås. Inom 

den politiska diskursen diskuteras saker som konstens plats i en kommun och hur mycket 

sådant bör kosta eller hur det bör beslutas kring den.  Många anser att verket är en politisk 
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felprioritering och att pengarna borde satsas på något mer allmännyttigt. Andra menar att 

verket är dyrt. Några anser även att beslutsprocessen har varit felaktig och att ett nej-alternativ 

borde ha funnits på valsedlarna. Även i denna debatt nämns trafikfara som ett argument mot 

verket samt att verket är en skymf mot staden. De positiva är optimistiska till förnyelse och 

menar att kultur är viktigt för en kommun. 

 

Inom diskussionen finns andra argument som rör konst. Det debatteras i Växjö, precis som i 

Borås, över vad som är konst och vad som passar i staden. Många ser verket som en 

konstnärlig felprioritering, de negativa eftersöker lokal anknytning i form av ett annat motiv 

eller en annan konstnär.  Ett fåtal menar även att verket inte är konst utan ett plagiat. De 

benämner ofta verket som ”diskokulan”.  Platsen debatteras mycket och flera skriver att 

verket inte borde ligga i sjön utan att det kommer att förstöra utsikten. Några uttrycker glädje 

över att sjön äntligen utnyttjas medan andra menar att skulpturen är ”cool” eller ”grym”.  

 

De negativa framställer sitt etos även i den här diskussionen som ”medborgarna”, ”invånarna” 

eller ”60-70 % ”. De konstruerar beslutsfattarna som ”inkompetenta” och ”de borgerliga”. De 

nämner dock sällan de som är positiva till skulpturen. 

 

De positiva till Spegelbollen konstruerar inte ofta sitt etos, någon gång beskriver de sig själva 

som ”ungdomar”. De framställer de negativa som; ”trångsynta”, ”tråkeliten” och 

”gnällspikar”. Några av de positiva menar att de negativa är ”så många” medan någon annan 

kallar dem för ”en klick med allmänt missnöjda personer”.  

 

4.3 Beslutsfattarna 

Uppgifter till följande avsnitt hämtas från mina intervjuer med konstchefen Nicolas Hansson 

den 20 november 2009 klockan 11.30 på hans kontor samt med kulturnämnden i Växjös 

ordförande Lena Wibroe klockan 10.30 den 27 november 2009 på hennes tjänsterum. Både 

Nicolas Hansson och Lena Wibroe menar att konsten har varit eftersatt i Växjö av olika 
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anledningar. Hansson menar att detta exempelvis syns i medborgares uttalanden om 

Spegelbollen. Han anser att den offentliga konsten bör överraska oss i vårt annars så rationella 

stadsrum, och att den även tillför ”en högre estetisk nivå” i det offentliga rummet.
95

 Wibroe 

menar att konst bör väcka debatt och att konsten ska stå för konstnärens uttryck ”man ska 

liksom inte lägga sig i konstverk och så utan konsten måste få ha sin kraft i sig själv.”
96

 

 

Hansson tycker att omröstningssystemet är bra. Han ser det som sätt att engagera 

medborgarna och menar till och med att själva proceduren blev en slags reklamkampanj. Han 

bedömer dock att det är bra att röstningen inte är utslagsgivande då den inte är begränsad till 

en röst per person utan man kan rösta flera gånger. Det är dessutom bra, tycker Hansson, att 

kunna se en eventuell uppslutning bakom ett verk. Även kulturnämndens ordförande Lena 

Wibroe tycker att omröstningen är ett bra koncept. Hon kopplar samman det med att förslaget 

från början kom från en medborgare och menar även att omröstningen kan leda till 

diskussioner kring vad konst är och även kan skapa möten i anslutning till konsten. 

 

Hansson menar därtill att man får vara beredd på reaktioner från allmänheten rörande 

offentlig konst: 

Offentlig konst, vad man än gör, väcker alltid uppfattningar om saker och ting. 

Många medborgare har […] tydliga uppfattningar om vad som är konst och 

inte.
97

 

Emellertid anser han att det kan bli lite ensidigt när samma argument upprepas konstant. Dels 

uppkommer alltid klagomål angående att kommunen spenderar pengar på konst när 

exempelvis skolan och vården hade behövt de pengarna. Hansson säger att det ofta beror på 

allmän okunskap, att folk helt enkelt inte vet hur en demokrati eller en kommun fungerar. 

Mindre pengar till konsten ger inte mer pengar till något annat då det är olika budgetar för 

olika ändamål. 
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Den andra ständiga diskussionen behandlar själva estetiken. Men vad som är fint eller fult är 

enligt Hansson godtyckligt och han frågar sig hur man ska kunna komma vidare från dessa 

frågor. Konstchefen tycker dock inte om när verket kallas för diskokulan, han menar att det 

tar bort många viktiga aspekter av verket och syftar endast till det glammiga. Wibroe är 

missnöjd med ett annat kritiskt argument, nämligen att verket skulle förstöra utsikten, det har 

länge legat andra föremål i vattnet, som bojar och trampbåtar, och Wibroe menar att detta 

verk inte skulle vara värre. 

 

Både Hansson och Wibroe uttrycker att de försöker nå ut med sina motiveringar och argument 

till allmänheten. Wibroe anser att det är viktigt att låta medborgare uttrycka sig och diskutera 

utan att politiker är inblandade. Som tjänsteman svarar Hansson på alla mejl och brev han får 

angående Spegelbollen och Wibroe finner det viktigast att vara tillgänglig vilket hon gör sig 

genom att svara på frågor på biblioteket en gång i veckan. Hon kan dock se vissa 

kommunikationsproblem: 

Vi kanske har varit dålig på att prata i detta men i och med att vi tagit beslutet så 

tycker jag att vi visar en bra inriktning i det vad vi tycker.
98

 

 

Angående kommentarer på Smålandspostens hemsida menar Hansson att ett sådant forum lätt 

kan bli ”en grogrund för massa missnöjesyttringar och konspirationsteorier”.
99

 Han menar att 

det i stor omfattning bygger på att bildningsnivån är låg. Wibroe bygger etos när hon säger att 

hon upplever majoriteten som positiva till verket och att de som skriver negativa insändare 

om verket är ”vissa äldre män”.
100

 Hansson tycker att ris och ros är en del av processen när 

man arbetar med offentlig konst. Han tänker att det i slutändan blir en jämn uppdelning 

mellan de som är positiva och de som är negativa till verket.  

 

Wibroe känner sig motarbetad av lokaljournalistiken som enligt henne endast visar en sida av 

diskussionen. Hon har själv skrivit en insändare till Smålandsposten där hon reder ut 

missförstånd och förklarar sig. En insändare som Smålandsposten valt att ej publicera. 
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5. Analys av den tolkande och kommunikativa processen 

Jag kommer att börja med att analysera mina resultat utifrån Pragskolans modell. Enligt 

modellen har kanon och normer relevans för varseblivning av verket. Kanon är dock inte 

något konstant och universellt här, utan beror på individens preferenser. Inom gruppen av 

medborgare som har kommenterat på internetartiklar finns det exempelvis flera som inte är 

medvetna om vad postmodernism eller samtidskonst är. Det ger utslag på deras tolkningar av 

verken. Vissa av dem ser Walking to Borås eller Spegelbollen som plagiat, ett uttalande som 

låter befängt för någon som är välbekant med den samtida konsten. Denna dissonans skapar 

en oenighet om vad konst är. 

 

Även konstens syfte har debatterats. Många av de kommenterande medborgarna verkar anse 

att den offentliga konstens uppgift är att lyfta fram stadens kvaliteter, både i motiv och i valet 

av konstnärer. Dock har det ena fallet, Pinocchioskulpturen, en lokal anknytning i form av 

illustratören Tenggren som arbetade med Disneys Pinocchio, ett faktum som inte har nått 

fram till vissa av de kommenterande medborgarna i Borås. Lokal anknytning är emellertid 

något den gruppen eftersträvar. Ett resultat som stämmer överens med det resultat Fernholm 

och Tistelgren nådde i sin magisteruppsats En titt på konsten – Hur ser boråsarna på sin 

offentliga konst? 

 

Det är inte bara kanon som ej är allmängiltig i de vitala delarna av Pragskolans modell, även 

normerna för beslutsfattare och vissa inom gruppen medborgare som har uttalat sig via 

internetkommentarer är olika. Detta påverkar konkretiseringen av verket liksom dess 

dominanta struktur. Några ser den etiska normen som dominant på så vis att de anser att 

beslutsprocessen har varit odemokratisk. Detta blir då viktigare än skulpturens estetik eller 

exempelvis dess eventuella betydelse för Borås som stad. En del andra har sett just 

skulpturens estetik som dominant och då antingen varit positiva eller negativa till verket. I 

Pinocchiodebatten var det flera som såg de lögner som trädockan i berättelsen uttalade som 

den dominanta strukturen. Detta genererade en tolkning som sade att Borås var en lögnernas 

stad.  
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Illman och Nynäs menar att det finns tre dimensioner av ett möte; ”kunskaper”, ”attityder” 

och ”individens upplevelsevärld”. I debatten kring de behandlade verken anser beslutsfattarna 

själva att det är de som bär den kunskap som behövs, såsom kunskaper kring konsthistoria 

och upplysningar om hur beslutsprocessen har gått till exempelvis. En del av de 

kommenterande medborgarna anser istället att det är de som har den väsentliga kunskapen, 

några anser exempelvis att de vet att verket inte är konst utan ett plagiat. Båda sidor verkar 

emellertid vilja dela med sig av sina kunskaper. Beslutsfattarna genom att exempelvis möta 

allmänheten i form av mindre grupper likt Hasse Persson eller genom att skicka in insändare 

till tidningen likt Lena Wibroe och Bengt Wahlgren. De kommenterande medborgare som 

anser sig besitta kunskapen delar med sig av denna information genom att skriva på 

debattforum såsom kommentarerna på internetartiklar. Det kan dock bli problematiskt om de 

med kunskap vill fostra folket enligt en modernistisk filosofi då vi lever i en postmodernistisk 

tid som lägger vikt vid den enskildes tolkning och ej tror på en universell sådan.    

 

Den andra delen av mötet, ”attityder” kräver öppenhet, intresse och viljan att förstå. Vid flera 

tillfällen i båda konstdebatterna tas pengafrågan upp. Man tycker att verket är dyrt och 

onödigt att lägga pengar på när man kunde ha lagt dem på vård eller skola. I 

Pinocchiodebatten blir detta argument förvridet eftersom något sådant inte ens var ett 

alternativ då pengarna var donerade till ett specifikt ändamål, nämligen Jim Dines skulptur. I 

Växjö var pengarna inte donerade utan istället öronmärkta pengar som skulle gå till kultur, 

ingenting som skulle kunna läggas på något annat. Innebär detta att vissa kommenterande 

medborgare inte har velat förstå beslutsprocessen?  

 

Angående beslutsprocesserna och dess eventuellt odemokratiska form så menar 

beslutsfattarna att de har gjort som det ska göras. I en kommun finns en kulturnämnd som tar 

hand om kulturfrågor såsom uppföranden av offentlig skulptur, det är så den demokratiska 

processen ser ut. Omröstningar tillhör inte vanligheterna och placering av offentlig konst är 

inget exceptionellt. Huruvida det är rätt att rika donatorer kan bestämma över det offentliga 

rummet svarar Hasse Persson på genom att förklara att ett inköp av Walking to Borås kaliber 
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inte skulle vara möjlig utan investerare. Då blir frågan snarare huruvida man överhuvudtaget 

vill ha skulpturer av internationella konstnärer i sin stad.  

 

Argument som behandlar skulpturernas estetik kommer jag inte gå in på närmare då vad som 

är vackert är mycket individuellt och smakfrågan kommer jag inte ha plats för i denna 

uppsats. Dock verkar de flesta i debatten anse att just deras smak bör vara rådande, något som 

inte är möjligt då smaken inte är universell. Huruvida att resa en skulptur syndar mot Gud 

låter jag även vara osagt. Likaså skulpturerna som trafikfara, då jag inte har några uppgifter 

som varken kan stärka eller bestrida det argumentet.  

 

Bengt Wahlgren säger att han önskar att debatten hade varit mer öppen. Men även om så var 

fallet, hade intresset och viljan att förstå ändå funnits där? Jag har med hjälp av Illman och 

Nynäs teorier konstaterat, att ”kunskapen” är differentierad mellan och inom olika 

grupperingar och att ”attityderna” inte verkar ha varit optimala för ett möte. Den tredje delen 

av mötet: ”individens upplevelsevärld” är beroende av individens normer och kunskaper. Som 

jag tidigare har fastställt så är dessa inte allmängiltiga vilket gör att olika individer kommer att 

skapa olika tolkningar.  

 

Utifrån Bubers teorier om Jag – Du och Jag – Det noterar jag att inom den delen av de stora 

konstdiskussionerna som jag skriver om, kommentarerna på totalt tio artiklar samt elva 

insändare, så används främst Jag – Det-förhållningssättet. Beslutsfattarna ser på de 

kommenterande som okunniga eller, som Wibroe, vissa äldre män. Delar av de 

kommenterande medborgarna å andra sidan ser beslutsfattarna som inkompetenta. Andra 

delar av den kategorin ser de som är negativa till skulpturerna som tråkiga och gnälliga medan 

de som är negativa ser på de som är positiva till verken som ett fåtal personer. Denna 

indelning i fack innebär ett hinder på vägen till ett möte enligt Buber. Att sedan dessutom 

smutskasta dem man eventuellt försöker kommunicera med är inte det mest effektiva 

tillvägagångssättet då det reducerar viljan att förstå och gör debatten delvis osaklig.  

 



C-uppsats i Konst- och bildvetenskap  Emelie Johansson 

 

 29  

 

De olika grupperna konstruerar inte bara varandra utan även sig själva. De negativt 

kommenterande medborgarna vill i de båda debatterna framstå som den större gruppen och på 

samma gång producera de positiva som en minimal grupp. Vissa av de positivt 

kommenterande medborgarna vill istället få det att framstå som att det är några få som hörs 

mest. Beslutsfattarna å andra sidan menar att uppdelningen är annorlunda. Nicolas Hansson 

talar om en jämn fördelning mellan de positiva och de negativa medan Lena Wibroe menar att 

majoriteten är positiv. Bengt Wahlgren och Hasse Persson menar att under debatten var de 

flesta negativa men idag menar Wahlgren att majoriteten är positiv medan Hasse Persson 

säger att alla är positiva idag. Oavsett hur denna fördelning ser ut i verkligheten så påverkar 

producerandet därav hur debatten upplevs.    

 

6. Diskussion 

I dessa två konstdebatter har ett stort kulturmöte mellan beslutsfattare och allmänhet inte 

blivit av. Detta beror delvis på de olika gruppernas olika preferenser, deras olika definitioner 

av konst exempelvis. Det beror även på oviljan att förstå och mötas. De flesta argument från 

de kommenterande medborgarnas håll har gått att avskriva med hjälp av information 

angående beslutsprocess och konst. Dock har diskussionen fastnat vid dessa ogrundade 

argument istället för att kunna diskutera mer relevanta problem som frågor kring smak eller 

vem som bestämmer över det offentliga rummet. En maktdiskussion som kort och gott skulle 

kunna sluta i konstaterandet att även konstområdet är professionellt och att vissa personer i 

samhället har utbildat sig inom det.  

 

Det är viktigt att minnas att jag i denna uppsats har valt att använda mig av en begränsad del 

av den totala debatten och upplevelserna kring de offentliga verken. Det är möjligt att Nicolas 

Hansson har rätt angående kommentarfunktionen. Att det är de negativa som får utlopp för sin 

irritation. Kanske är det i samhället en helt annan uppdelning mellan positiva och negativa än 

vad debatten framställer, kanske vill inte de som är positiva uttala sig i mediet på grund av 

dess hätska art. Det jag i denna debatt var intresserad av var emellertid inte hur debatten var 

utan snarare hur den upplevdes. Vilket gör att endast de som aktivt uttalar sig spelar roll i min 
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uppsats. Det hade dock varit intressant att jämföra detta med den egentliga andelen positiva 

och negativa medborgare. Kanske ser den helt annorlunda ut.  

 

En annan intressant aspekt av dessa debatter är pressens roll i kommunikationen. Viljan att 

kommunicera finns, enligt beslutsfattarna. Dock har inte någon information nått ut till de stora 

massorna då det inte funnits något passande medium för spridningen därav. Tidningarna, vars 

mål är försäljning, använder ofta en genre som är konfliktbenägen för att nå sitt mål. Detta 

kan innebära att de stjälper beslutsfattarnas intentioner genom att fokusera på det negativa. 

Samtidigt är det inte tidningarnas roll att hålla beslutsfattarna om ryggen. Om tidningarnas 

roll som aktiva och eventuellt partiska debattstyrare stämmer så är det en fascinerande aspekt 

av diskussionen och något som jag skulle vilja gräva djupare i vid ett senare tillfälle.  

 

Sammanfattning 

Jag har i denna uppsats undersökt delar av två debatter kring offentlig konst. Debatterna 

behandlar skulpturerna Walking to Borås av Jim Dine uppförd i Borås 2008 samt 

Spegelbollen av Inges Idee som kommer att placeras i Växjö under 2010. Jag har valt att 

fokusera på diskussioner i ämnet som har förts i form av kommentarer på nätartiklar inom de 

största lokaltidningarna. Jag har kommit fram till att negativa argument till skulpturerna i 

mångt om mycket har varit baserade på felaktig information om betalningar och budgetar 

samt om vad konst är. De argument som ej vilar på felaktig fakta har främst behandlat estetik 

och demokrati. Den grupp medborgare som har skrivit kommentarer har inte mötts av 

beslutsfattare då förutsättningarna för ett möte inte har funnits. En bättre kommunikation 

mellan beslutsfattare och press hade eventuellt till viss del hjälpt till med att skapa en fruktbar 

debatt. Dock måste attityder och sättet att se på varandra förändras för att ett fungerande 

kulturmöte ska kunna skapas. 
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