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Abstract 

 
In this thesis I have studied the conflicts that arose in Vara when the municipality ordered a 

sculpture by the artist Katharina Grosse in collaboration with The National Swedish Public 

Art Council and the Swedish Transport Administration in 2012. The aim of the study is to 

analyze the meaning-making of the sculpture as a process determined by social negotiations 

concerning variables such as identity, societal hierarchies and education. The material is 

foremost consisting of interviews with employees from The National Swedish Public Art 

Council and Vara municipality, a local objector whom organized a protesting Facebook group 

and a local newspaper journalist. The material is analyzed with discourse theory in order to 

examine how the discourses about public art are characterized in a local context today and 

how its meaning continually is being constructed and reconstructed through this. By studying 

the resistance and critique against The Blue Orange in Vara as local fragments of a more 

global context the analysis also targets how the practices and meaning-making of art in the 

public domain are conditioned by political ideologies and societal structures such as the 

neoliberal market, economic growth and competition.  

The protesters and protagonists of the art work places the sculpture in different narratives 

about the municipality where the municipality is either described as something progressing; 

moving from a state where something is lacking, or as something with a fixed identity and 

already defined. The latter narrative is used by those who criticize the art work because it does 

not reflect their perceived shared identity while the former motivates the advocates who want 

to create a more distinct municipal identity, a branding of sorts, to attract tourists and 

stimulate economic growth. These narratives demonstrates how debates revolving art works 

and the public domain can bring up articulations and everyday experiences of power 

structures, citizenship and societal norms.  

 

Keywords: Vara, public art, identity, opposition, meaning-making, municipality, norms, 

public domain, branding, progressiveness, discourse theory  
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1. Inledning 
 

Vi har alla någon gång svängt av från huvudleden för att ovetandes hamna just i 

den där staden som gett upp, som förlorat sin stolthet och där det ekar av tomma 

affärslokaler. Där är inte Vara, inte ännu.1 

Citat ovan är taget från ett reportage med rubriken ”Blått verk rött skynke” som publicerades i 

Svenska Dagbladets kulturdel i juni 2012 och som handlar om kontroverserna och debatten 

kring det då nyligen uppförda konstverket The Blue Oranges vara eller icke vara – i form av 

Vara stationshus. I reportaget beskrivs i en närmast munter ton hur konstverket rönt irritation 

bland såväl lokalpolitiker som invånare i Vara, hur det där ”som i de flesta mindre orter i 

landet lagom (…) råder estetiskt konsensus och omfamnande arkitektonisk småputtrighet. I 

mellanmjölkens land finns de vanliga trevåningshusen, de välkända matbutikerna och 

likriktande klädkedjor”. Men kritiken ställs också mot uttalanden om konstens verkan i 

offentligheten som görs av företrädare för den akademiska sfären (arkitekt, konstvetare, 

konstnär). Presentationen av schismen mellan å ena sidan kritiska lokalinvånare och å andra 

sidan företrädare för en slags expertis är på intet sätt unik eller ny och jag slås som så många 

gånger förut av hur debatten kring konstverk implicit kan föra upp andra viktiga 

samhällsfrågor till ytan, förklädda till reaktioner på och uttalanden om smak. Med min 

bakgrund som konstvetare får det mig att fundera på hur möjligheterna ser ut för ett 

legitimerat motstånd mot ett offentligt konstverk idag och om berättelserna om konsten 

egentligen kan läsas som berättelser om makt i olika variabler. I den här studien ser jag också 

på offentlig konst så som konstvetaren Jessica Sjöholm Skrubbe beskriver offentlig skulptur, 

som en del av en ideologisk praktik.2  

 Det finns studier om hur konst påverkar människan psykologiskt och studier om hur 

förändringar i gatubilden kan föra upp diskurser om makt och motstånd 

(gentrifieringsprocesser) inom etnologi men inga analyser av praktikerna kring offentlig konst 

och vilka narrativ och uttryck för samhällstendenser det för upp. I Vara placerar de positiva 

rösterna The Blue Orange i en framgångsberättelse om orten emedan många kritiker ser det 

som en onödig utgift som skapat hål i fickorna på kommunen och tvingat socialförvaltningen 

                                                           
1 ”Blått verk rött skynke”, Svenska Dagbladet, 1 juni 2012, Kultur, tillgänglig: https://www.svd.se/blatt-verk-
rott-skynke (hämtad 2018-05-22) 
2 Sjöholm Skrubbe, Jessica, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet 
och rumsliga situationer 1940-1975, 2007, Makadam. s. 45 

https://www.svd.se/blatt-verk-rott-skynke
https://www.svd.se/blatt-verk-rott-skynke
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till nedskärningar. Ändå verkar kritikerkåren ha tystnat nästan helt sedan verket kom på plats, 

säger det något om konstens förmåga att göra sig en plats i en lokalkulturell kontext, initialt 

motstånd till trots?  

Jag hörde talas om The Blue Orange och turerna kring verket första gången 2015 vid ett 

studiebesök på Statens konstråd. curatorn Lotta Mossum gav Vara stationshus som exempel 

på ett av Statens konstråd genomförda projekt och berättade om det lokala motståndet mot 

skissförslaget som hade utmynnat i en Facebook-grupp, vilken både Vara kommun och 

Statens konstråd kände väl till. Hon berättade också att inbjudan till informationsmötet som 

hölls i konserthuset 2011 bland annat syftade till att invånare som var kritiska mot verket 

bättre skulle uppfatta dess kvaliteter om de fick konstverket förklarat för sig, om de skulle få 

en förståelse för dess konsthistoriska kontext och innehåll. Detta fick mig att fundera över den 

inom konstbranschen utbredda uppfattningen att konst inte bara behöver ses för att uppskattas, 

konst är något som bör förstås. Jag frågade vad som hade hänt om kritikerkåren inte hade 

stillat sig, om verket fortsatt haft en stor opposition emot sig – hade kommunens och Statens 

konstråds planer ställts in då? Mossum svarade nej på den frågan, och det var också svaret jag 

fick när jag intervjuade Vara kommuns kulturstrateg Gunlög Thorstensson. Det kan i sin tur 

tolkas som att offentlig konst inte behöver ett majoritetsgodkännande från dem som den kan 

antas projekteras för: allmänheten, vilket väcker frågor om vilken roll den offentliga konsten 

spelar i samhället idag; hur det som kallas konst kan förstås genom talet om konsten och hur 

det kan kopplas till upplevelse av identitet, lokalt och nationellt medborgarskap.  

I den här studien har jag intervjuat representanter från Statens konstråd och Vara kommun 

som var inblandade i projektet The Blue Orange – beskrivet som Sveriges största skulptur. Jag 

har också talat med lokalpress, kritiker mot verket och studerat kommentarfältet i en 

Facebook-grupp som skapades i syfte att förhindra bygget av konstverket i Vara. Jag studerar 

de utsagor som presenteras i materialet som berättelser om makt, identitet och motstånd i 

första hand. Konst i andra hand. Hur hamnade The Blue Orange i Vara, varför möttes det blå 

konstverket av sådan högljudd kritik och hur kom det sig att protesterna så plötsligt mattades 

av. Kleinblå bakelser började bakas på ett lokalt konditori och specialupptryckta vykort och 

serveringsbrickor såldes till dess ära – hade den lilla köpingen accepterat sin nya storhet? 
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Syfte 

Studiens syfte är att identifiera och analysera meningsskapandet av konstverket The Blue 

Orange i Vara genom att undersöka både motiverandet av och motståndet mot verket men 

också orsakerna till att motståndet plötsligt tycktes upphöra. Vilka meningar tillskrivs 

konstverket utifrån variablerna makt, kunskap och lokal identitet?  

Verket uppfördes i Vara 2012 på beställning av Statens konstråd vilket utlöste en högljudd 

invånaropposition som dock fick en slags vändning när verket kom på plats och tycktes sedan 

helt mattas av. Den övergripande avsikten med fallstudien är att undersöka om förståelsen av 

offentlig konst på så sätt kan ses som en social process, en förhandling om positioner som 

ständigt pågår. Liksom andra etnologer har gjort före mig så ser jag studiet av olika begrepps 

reproduktion och förvandling i tider av samhällelig förändring som betydelsefullt (se till 

exempel Gerber 2011). 

Genom att studera talet om verket och processen som ett lokalt exempel på mer övergripande 

förhållanden leder analysen in på vad som karaktäriserar diskurser om offentlig konst idag, 

hur dess betydelse skapas och omskapas i ett större socialt sammanhang. Här tangeras även 

frågor om den offentliga konstens syfte i dag. Vilken samhällsanda kan Vara-bornas, Statens 

konstråds och Vara kommuns förhållningssätt till The Blue Orange kopplas till? Hur relateras 

organiserandet av motståndet mot konstverket till sin samtid? 
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Teoretiskt perspektiv 

I denna studie används diskursteorin som ett analytiskt ramverk. I enlighet med den 

etnologiska forskningstraditionen betraktas individen som bärare av kollektiva kulturella 

identiteter, som styrs av diskursiva, standardiserade samhälleliga (makt)praktiker. Genom 

talet om konstverket där individens berättelser förstås som diskurser, kan 

identifikationsprocesser såväl som komplexitet synliggöras och visa på samhället i 

människan. Genom att studera talet om konst som diskurs(er) hjälper det mig att studera 

meningsskapandet av verket, detta är också ett centralt begrepp inom diskursteorin. Diskurser 

upprätthålls men utmanas också av diskursiva handlingar; artikulationer. Jag förstår 

artikulationer så som Jenny Gunnarsson Payne beskriver dem utifrån Laclau och Mouffe; ”en 

språklig eller icke-språklig händelse eller handling som sätter ett diskursivt ’tecken’ i relation 

till andra ’tecken’ (…) och som därmed tillfälligt fixerar betydelsen av dessa diskursiva 

element”.3 I materialunderlaget till denna studie utgör konstverket The Blue Orange ett tecken 

som sätts i relation till andra tecken, som Varas identitet, utveckling eller ekonomi. 

Konstverket görs till konst i en artikulerande process. Diskurserna är de meningssammanhang 

som dessa artikulationer ställs emot, verkar inom eller hämtar inspiration ifrån.4 

 Studien kan ge kunskap om hur transformativa processer i lokala miljöer, som The Blue 

Orange, kan föra upp såväl förtydliganden som omförhandlingar av identifikation och 

föreställda gemenskaper. I diskurserna om konst kan subtila, vardagliga normer, strukturer 

och informella kulturella inlärningar synliggöras. I linje med Foucaults diskursperspektiv är 

mitt intresse i studien inte att ta reda på någon objektiv sanning om vare sig konsten eller 

Vara, snarare att studera beskrivningar av konst, makt och plats för att ta reda på hur 

diskurserna om dem görs och förändras som ett resultat av diskursiv kamp. De diskurser som 

strider om tolkningsföreträdet rör exempelvis huruvida offentlig konst innebär progression, 

vad som konstituerar en plats identitet och om tradition är värt att bevara. Framförallt förs 

kamper om huruvida The Blue Orange utifrån motstridiga diskurser är att betrakta som konst 

eller ej och vad konst ska vara – dekoration eller socialt stimuli. Diskurser skapar system av 

tillfälliga fixeringar av mening, de är alltid kontingenta - även om de kan framstå som 

permanenta. I den kontexten har jag också valt att infoga ett avsnitt om den offentliga 

konstens närmaste historiska praxis i bakgrundskapitlet, för att visa på föränderligheten.  

                                                           
3 Gunnarsson Payne, Jenny, Tillämpad kulturteori, Studentlitteratur AB, 2017, s. 257 
4 Ibid. s. 258 
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I studien använder jag mig av diskursteoretisk ansats för att närma mig offentlig konst som 

diskurs och undersöka i vilken mån den (konst) kan användas för att förstärka eller 

reproducera samhälleliga maktförhållanden. Diskursbegreppet är som analytiskt ramverk och 

verktyg relativt brett i det avseendet att det använts inom många akademiska fält på flera olika 

sätt. Winther Jørgensen och Phillips menar att en diskurs sammanfattningsvis är ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” och så används också 

terminologin i denna undersökning.5 Denna forskningsansats tillåter en närmare analys av 

exempelvis diskurser om offentlig konst då det inte är konsten i sig, det vill säga det fysiska 

verket och dess estetiska kvaliteter, som är av intresse utan hur konst(verket) konstrueras som 

koncept i talet om konst. Inom teoribildningen läggs emfas på att världen framträder för 

människan i form av maktstrukturer, det pågår alltid en diskursiv kamp mellan olika sätt att se 

på och tala om den sociala världen.6 . I studien förstås verklighet enligt Winther Jørgensen 

och Phillips - ”den fysiska världen finns (också) men den får bara sin betydelse genom 

diskurs”.  Makt utgår inte från en individ utan skapas i mellanmänskliga relationer och även i 

relationer till materiella ting. Därav tonvikten på språket, människans sätt att kommunicera 

med andra människor. Makt konstruerar språkdiskursen som påverkar det raster genom vilket 

vi förnimmer tingen.7 Med det som utgångspunkt analyseras i studien processen kring 

beslutsfattandet, förhandlandet och meningsskapandet av konstverket The Blue Orange.  

Verket förankrar studien i en lokalitet men undersökningen utgår också från en förståelse av 

diskursanalys såsom Ann Gray beskriver den: genom att undersöka en diskurs inom en lokal 

kontext kan vi också utforska hur dessa relationer kan reproducera globala nivåer av kulturella 

och samhälleliga strukturer.8  

Logikbegreppet 

Vad kan de logiker och berättelser som jag hittar i materialet säga om en mer övergripande 

diskurs om offentlig konst? Eftersom jag vill undersöka meningsskapandet av The Blue 

Orange och hur offentlig konst i den bemärkelsen används tillämpas logikbegreppet som ett 

verktyg i analysen för att skapa tydlighet och sortera ut det i materialet som förefaller extra 

intressant för studiens syfte.  

    Precis som Kallenberg (2016) menar jag att logikbegreppet kan göra att man på så sätt 

                                                           
5 Winther Jorgensen, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur, Lund, 
2000, s. 7 
6 Ibid. s. 13 
7 Ibid. s. 16 
8 Gray, Ann, Research Practice for Cultural Studies. Ethnographic Methods and Lived Cultures, London: Sage, 
2002, s. 165 
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kommer närmare fältet än om enbart diskursbegreppet används. Indelningen av logiker i tre 

kategorier (sociala, politiska och fantasmatiska) kan öka förståelsen för hur ordningar 

legitimeras och utmanas i olika kontexter. Logiker är diskursivt ordnade då de precis som 

diskurser uppstår och förändras genom artikulationer; diskursiva handlingar.9 ”Att använda 

logikbegreppet blir ett sätt att synliggöra att det finns flera alternativa sätt att tolka och leva i 

världen som ter sig naturligt eller självklart i olika kontexter” skriver Kallenberg och det är på 

detta sätt jag i studien vill visa på konstdiskursens särskilda artikulatoriska processer och hur 

den offentliga konstens betydelse är kontextuell och föränderlig.10  Begreppet hjälper mig på 

så sätt att förklara motiverandet och mottagandet av konstverket i Vara utifrån särskilda 

normer och oskrivna regler om exempelvis makt och identitet som synliggörs i materialet.  

    Glynos och Howarth som utvecklade perspektivet förklarar det som att ”en logik kan 

generellt förstås som de syften, regler och antaganden som gör en praktik, eller en kontextuell 

uppsättning av praktiker, möjlig och förståelig”11. Sociala logiker kan beskrivas som de 

förgivettagna regler och normer som råder i en viss kontext, ett sätt att förstå något liksom 

”folk i allmänhet” gör, det som inte provocerar eller väcker uppseende.12 En social logik i mitt 

material skulle kunna vara ett förhållningssätt till konst som inte anses behöva förklaras, 

exempelvis diskursen om konst som progressiv praktik. Detta ter sig som en social logik i 

flera kontexter eftersom den diskursen sällan eller aldrig motsägs på allvar i studiens material 

– det är ingen i materialet som definierar offentlig konst som bakåtsträvande eller konservativ 

med andra ord. 

    När något görs i enlighet med en politisk logik så drivs det snarare av en intention och en 

medvetenhet än av givna normer, den väcker mer uppseende. Politiska logiker verkar både 

utmanande och ifrågasättande av rådande ordning för att driva på en förändring men kan 

också skapa en helt ny ordning och söka legitimera denna.13 Det kan vara ett 

problematiserande av en social logik men också ett försvar och återkonstituerande av ett 

rutinartat handlande som upplevs hotat, menar Kallenberg.14 Kommunens motivering av The 

Blue Orange i Vara som något som behövdes för att stärka en vag kommunal identitet har till 

exempel en politisk aspekt. Man vill driva på en förändring och formulerar därför ett problem 

                                                           
9 Kallenberg Silow, Kim, Gränsland: Svensk ungdomsvård mellan vård och straff, Stockholm: Södertörns 
högskola, 2016, s. 43-44 
10 Ibid. s. 44 
11 Glynos, Jason & Howarth, David, Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory, London, New 
York: Routledges, 2007, s. 15 
12 Ibid. s. 139-140 
13 Ibid. s. 133-144 
14 Kallenberg, 2016, s. 48 
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och en lösning som långt ifrån alla är överens om i Vara, vilket mitt material visar då flera 

kritiker tvärtom tvärsäkert skildrar Varas identitet som exempelvis en småstadsidyll. I denna 

studie har jag beskrivit vissa argument och motiveringar som att de hämtar stöd i olika logiker 

beroende på kontext. Ett exempel på detta är att den i Vara politiska logiken som vill driva på 

en förändring av stationshuset för att stärka kommunens identitet samtidigt kan beskrivas som 

en social förändringens logik i kommunstyrekretsar där profileringsarbete relaterat till 

konkurrensen mellan kommuner och marknadens villkor är vanligt. 

En fantasmatisk logik bygger på en utopi, eller dystopi, av hur något skulle kunna vara eller 

ha blivit om saker varit annorlunda. Fantasmatiska logiker kan fungera ideologiskt för att 

motivera både politiska och sociala logiker. Det handlar om att försöka förklara sin omvärld.15 

När något uttalas i enlighet med en fantasmatisk logik drivs det av en dröm eller ett 

skräckscenario, i denna studies fall av vad som skulle kunna hända med Vara om konstverket 

kommer på plats (utifrån diskussionerna i Facebook-gruppen innan verket skapades) men 

också från kommunens håll vad som skulle kunna hända om man inte hade projekterat verket. 

Ett annat skräckscenario är att SJ drar tillbaka sin verksamhet från Vara, och att tågen slutar 

stanna där vilket omtalades som en möjlig risk om man inte rustade upp stationshuset, alltså i 

sammanhanget att låta göra konstverk av det.  

 

Metod och material 

Intervjuer med Vara-bor och representanter från Statens konstråd och Vara kommun utgör 

huvudmaterialet, med inslag av utdrag från diskussioner i Facebook-gruppen ”Rädda Vara 

stationshus” som fungerade som digital social samlingspunkt för de som identifierade sig som 

motståndare till konstverket The Blue Orange. Gruppens kommentarfält är helt öppet för 

Facebook-användare att läsa, oavsett om man är medlem eller inte. Informanterna i studien är 

Vara kommuns kulturstrateg Gunlög Thorstensson, Lotta Mossum, curator på Statens 

konstråd, före detta Vara-bon Helena samt lokaltidningsjournalisten Peter. Till materialet hör 

även information från Statens konstråd och Vara kommun samt uttalanden i media för 

kontextualisering. Genom att analysera språket, reaktioner på och berättelser om konstverket 

ämnar jag avkoda förutsättningarna för eller möjligheterna till motstånd/förhandling om 

konsten i offentliga utrymmen. I detta ingår även att studera hur de som har beslutarmakten 

motiverar verket.    

                                                           
15 Glynos & Howarth, Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory , 2007, s. 145-146, 151 
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The Blue Orange studeras som ett fragment av de tendenser som skulle kunna finnas mer 

övergripande i utförandet/projekterandet av offentliga konstverk även på andra platser. 

Michael Quinn Patton menar att en urvalsmetod där man utgår från ett fall som är avvikande 

eller extremt kan belysa både det ovanliga och det typiska med fallet.16 Det är också 

motiveringen till varför studien utgår från The Blue Orange; detta kan klassas som ett 

informationsrikt fall där händelserna ligger nära i tiden och har engagerat och fått människor 

att reagera varför det finns gott om material och användbara källor att utgå ifrån. Det är 

ganska typiskt för offentliga konstverk att orsaka rabalder, däremot kan The Blue Orange 

sägas ha fått ovanligt stor uppmärksamhet av allmänheten vilket gett ett eko i media. Det talas 

även fortfarande om verket på konstskolor i landet just därför.  

Ovan nämnda urvalsmetod är också vägledande i valet av informanter. Undersökningens syfte 

är att utröna vad som konstituerar konstdiskursen, inte att föra statistik över vad människor i 

största allmänhet tycker om konst. Därför baseras urvalet på ett fåtal personer som i någon 

mån engagerat sig i just detta konstverks vara eller icke-vara, de som har reagerat och agerat 

och således har mycket att säga om verket. Hur väl en kvalitativ studie möter sitt syfte avgörs 

enligt Patton snarare av informationsrikedomen än av urvalets storlek (antalet källor) och så 

väljer jag att utforma denna studie.17  Detta är också förenligt med diskursteorin som 

analytiskt verktyg, som snarare gräver djupt än brett. Skillnaderna och likheterna i hur både 

opponenter och förespråkare motiverar och placerar in sig själva och konstverket i en 

berättelse kan synliggöra hur offentlig konst konstitueras diskursivt, hur dess mening skapas i 

talet om konstverket. Facebook-gruppens innehåll och kommentarfält kommer studeras för att 

titta på hur människor organiserat sig och hur man skrev om verket informellt till varandra när 

det fortfarande var högaktuellt, hur man positionerade sig. Den insamlade datan analyseras 

utifrån diskursteori. 

Källor och anonymisering 

Genom att studera kommentarerna i Facebook-gruppen får jag en unik insikt i förhandlandet 

om konstverket när det var aktuellt. Det som påverkar utsagorna och möjligen då även min 

studie negativt kan vara att människor i dessa korta format tenderar att ”skruva upp” sina 

framställningar och tankar om verket mer än om de under till exempel en intervju ombads 

resonera och fundera kring konstverkets betydelse. Dessutom syns och hörs bara de som valt 

att figurera i just det sammanhanget, vilket påverkar intrycket av motståndet. En positiv 

                                                           
16 Patton, Michael Quinn, Qualitative Research & Evaluation Methods, London: Sage, 2002, s. 234 
17 Ibid. s. 245 
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aspekt är att jag genom dessa flertal utsagor i mindre format, där berättarrösten inte påverkas 

av min forskarroll (ställda frågor som kan leda svaren, intervjusituation som gör att 

informanten vill lägga sin framställning till rätta, etcetera), får ett ”råare” utsnitt av hur 

diskussionerna de facto såg ut när verket var aktuellt. Jag tillåts komma närmre det reaktiva 

meningsskapandet av verket, men också förhandlingarna, vilket de olika ståndpunkterna visar. 

Intervjuerna med utvalda informanter innebar vissa tillrättaläggande tendenser då de ändå 

gjordes så pass långt efter att konstverket var aktuellt vilket utmanar informanternas 

minnesförmåga, samtidigt erbjuder intervjudialogens förutsättningar mig tillfällen att ställa 

följdfrågor och få informanterna att reflektera djupare över sina egna framställningar. 

Intervjuerna är långa, samtliga pågick i över 90 minuter vardera. Därför bör det också 

poängteras att jag valt ut de stycken jag uppfattat som intressanta för min analys, vilket 

innebär möjligheten att de intervjuade själva kan uppleva dem som tagna ur sin kontext. 

Gällande anonymisering så har jag valt att enbart anonymisera de ”civila” informanter och 

utsagor som förekommer i materialet eftersom de inte valts ut på grund av sina yrkesroller, till 

skillnad från informanterna från Vara kommun och Statens konstråd. Dessa figurerar med sina 

fullständiga namn eftersom de frekvent framträtt med dessa i offentliga medierapporteringar 

om The Blue Orange ända sedan konstverket först blev aktuellt. Att anonymisera dessa 

informanter skulle följaktligen få föga effekt men genom att inte göra det riskerar de förvisso 

också att kopplas till sina citat och utsagor på ett mer personligt plan än om jag använt 

pseudonymer. Jag vill därför understryka att det inte är min avsikt att analysera utsagorna som 

används i studien som personliga upplevelser av konst utan jag söker det representativa i 

ställningstagandet, det som i sin anmärkningslöshet blir anmärkningsvärt och kan påvisa 

samhälleliga tendenser gällande praktiker kring offentlig konst. 

Reflexivitet 

Mitt intresse för hur den offentliga konsten kan föra upp artikulationer och konflikter rörande 

frågor som identitet, makt och kunskap emanerar ur min bakgrund som konstvetare. 2012 tog 

jag kandidatexamen i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Mitt examensarbete där berörde 

liksom denna studie konstnärliga praktiker i det offentliga rummet; vilka som upplevs få ta 

plats och inte och vilka frågor detta berör om medborgarskap och civil olydnad. Min 

bakgrund inom konstvetenskapen påverkar givetvis min förförståelse av konst och försvårade 

till en början mina försök att skapa en distans till konstverket i sig och fokusera på hur man 

talade om det i intervjuer och Facebook-grupp, vilka artikulationer det fört upp. Det 

diskursteoretiska perspektivet hjälpte mig att fokusera på rätt frågor om till exempel identitet 
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och makt då jag när jag jämförde de olika utsagorna upptäckte att de tangerade 

frågeställningar på området på likartade sätt. Jag har valt att studera konstverket som en del av 

flera olika diskurser om konst och dess sociopolitiska betydelser vilket också tydliggjort att 

detta är en etnologisk studie och inte en konstvetenskaplig. Jag har också av den anledningen 

undvikit estetiska analyser och att göra egna personliga smakvärderande reflektioner liksom 

att ifrågasätta eller motivera verkets status som konstverk, helt enkelt för att det inte varit 

intressant för studien. Dessutom gjorde jag ett medvetet val att inte presentera mig som 

konstvetare för mina informanter, utan som etnologistudent, eftersom det hade kunnat föra 

över samtalen på spår som var mindre relevanta för mitt syfte. 
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Tidigare forskning 

Åtskilliga spaltmetrar är skrivna om The Blue Orange i lokalpress och nationell populärpress 

men vid dags dato finns inga vetenskapliga artiklar eller publikationer som behandlar verket. 

Det finns dock litteratur publicerat om offentlig konst och makt, bland annat Jessica Sjöholm 

Skrubbes Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet 

och rumsliga situationer 1940-1975 som berör just dess ideologiska och institutionella 

förutsättningar och den kontext som Statens konstråds verksamhet emanerade ur. Enligt 

Sjöholm Skrubbe bör skulpturer i det offentliga rummet betraktas som en del av en ideologisk 

praktik oavsett om de finansierats av en totalitär eller demokratisk stat. Den tesen kan också 

sägas utgöra utgångspunkt för min egen undersökning, då jag utforskar meningsskapande 

bortom färg och form. Sjöholm Skrubbe skriver dock i egenskap av konstvetare och har som 

sådan ett givet fokus på konsthistoria, receptionsestetik och bildsemiotik inom offentlig 

skulptur under en avgränsad tidsperiod. 

Det förekommer även ett antal andra avhandlingar som behandlat den offentliga konsten, dess 

institutionalisering och folkligt motstånd, som Bengt Lärkners Den offentliga konsten och 

kritiken 1953-1975, men ingen som explicit berör meningsskapandet eller legitimeringsformer 

av samtida offentlig konst. I Makt och konstsmak. Sociala och politiska motsättningar på den 

svenska konstmarknaden 1920-1960 av ekonomhistorikern Martin Gustavsson skildras 

utförligt det svenska konstfältets utveckling under mitten av 1900-talet ur ett sociologiskt 

perspektiv. Gustavsson granskar bland annat statliga ingrepp i konsthandeln fältteoretiskt, och 

då i synnerhet Statens konstråds verksamhet. Både Sjöholm-Skrubbes och Gustavssons 

avhandling tecknar på ett utmärkt sätt utvecklandet av och förutsättningarna för en statlig, 

offentlig konst-praxis under 1900-talet och används därför som källor i bakgrundskapitlet i 

denna studie.  

Några av de etnologiska studier som ligger nära mitt intressefält och som hjälpt mig att skärpa 

min etnologiska blick i analysen av materialet är Högdahls Göra Gata. Om gränser och 

kryphål på Möllevången och i Kapstaden (2003) samt Gerbers Öst är väst men väst är bäst 

(2011). Båda behandlar, i likhet med min studie, platser i förändring och hur materiella 

diskurser uppbringar artikulationer om bland annat identitet och makt och det är också på så 

vis de har hjälpt mig att hitta frågeställningar som jag kan ställa mot mitt material. Elisabeth 

Högdahl beskriver i avhandlingen Göra Gata hur föreställningar om olika stadsrum kan skapa 

gränser för hur människor rör sig i dem samtidigt som gränsernas struktur belyses genom att 

hon visar på olika sätt att handla och positionera sig som bryter mot dem. Sofie Gerbers 
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avhandling är en studie i identitetsformering efter Berlinmurens fall och behandlar hur olika 

tecken får betydelser när de sätts i relation till varandra och till östtyskarnas 

identifikationsprocesser. Genom denna studie har jag fått ökad förståelse för hur 

identifikationsprocesser kan bero av transformationsprocesser i den omgivande miljön, alltså 

hur förändringen av stationshuset för upp uttryck för och förhandlingar om lokal identitet i 

Vara. 

Anna Häggson skrev 2013 en kandidatuppsats i fysisk planering vid Blekinge Tekniska 

Högskola om byggnader som offentliga konstverk och använde då Vara stationshus eller The 

Blue Orange som en fallstudie. Häggson anger också egenintresset för stationshuset som en 

slags bakgrund för studiens inriktning. Syftet är att undersöka hur den ”estetiskt tilltalande 

utformningen av byggnader vilka klassas som konstverk bör regleras enligt Plan- och 

byggnadslagen”, och genom detta vetenskapligt utreda orsaken till förvandlingen av Vara 

stationshus. I uppsatsen används Plan- och bygglagen (PBL) som teorigrund i analysen av 

samtliga konstverk. Denna lag avser bland annat hänsyn till ”estetiskt tilltalande utformning” 

av bygglovsklassad bebyggelse. Frågan om hur man bedömer vad som är estetiskt tilltalande 

blir därför ett avstamp i studien, enligt Häggson. Noteras bör också att Häggsons studie 

fokuserar på fysisk planering, bygglagar och uttolkning av dessa framför konst som diskurs. 

Här kan ordet ”konst” sägas vara något som kräver definiering och är en slags klassificering, 

emedan min egen studie godtar beskrivningen av The Blue Orange som ett konstverk utan 

vidare och snarare vill se hur det görs och mottas i form av konstverk. En slutsats som Anna 

Häggson gör i sin uppsats är att tolkningsutrymmet är stort när det gäller konst och estetik – 

för stort, ur ett lagboksperspektiv.  
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Bakgrund 

 Ungefär 10 mil nordost om Göteborg ligger Vara kommun i Västra Götaland, med 

centralorten Vara som också förbinds till omkringliggande samhällen i kommunen genom 

Älvsborgsbanan där tågen stannar vid Vara stationshus. I april 2010 kom det till allmänhetens 

kännedom att Vara kommun skulle få en skulptural prydnad på sitt stationshus, ett verk 

projekterat och bekostat av Statens konstråd i ett trepartssamarbete med Trafikverket samt 

kommunen. Detta skulle göra Vara stationshus, eller konstverket The Blue Orange, till 

Sveriges största skulptur. Planerna hade redan klubbats av gestaltningsrådet i Vara, en nyligen 

tillsatt kommitté som syftade till att fungera som ett expertisråd för konst och som enhälligt 

skulle ta slutgiltiga beslut om offentliga gestaltningar i kommunen. Rådet bestod av totalt sju 

personer; tre lokala representanter från kommunen och övriga specialkompetenser utifrån.  

    Planritningarna som kommit befolkningen till del angav att huset skulle bli målat i en slags 

korallröd nyans och reaktionerna lät inte vänta på sig. Protestlistor mot vad som uppfattades 

som en förflackning av stationshuset började gå virala, en Facebook-grupp vid namn ”Rädda 

Vara stationshus” skapades och diskussionens vågor gick höga både där och i lokalmedia. 

Facebook-gruppen startades i början av maj och hade under sommaren fått över tusen 

medlemmar, en inte oansenlig mängd med tanke på att tätortens invånarantal samma år 

uppmättes till 3889 personer18. Kritiken gällde allt ifrån kostnaden för konstverket till själva 

utförandet, det estetiska uttrycket. Svallvågorna nådde även rikstäckande tidningar där 

protesterande lokalpolitiker och allmänhet polariserades mot både konstnären Katharina 

Grosse, Statens konstråd och annan konstvetenskaplig auktoritet i expertisens namn. Planerna 

sattes trots opinionen i verket och 2012 kröntes det från topp till tå blåmålade stationshuset 

med fem skulpturer i glasfiberbelagd styrofoamplast. Färgen hade med konstnärens 

godkännande ändrats till blå eftersom man inte hittade någon korallröd färg i rätt nyans som 

var tillräckligt härdig. I samband med invigningen i maj samma år inrättades även ett café i 

byggnaden som numera är nedlagt. 

 

Offentlig konst – en historik 

    ”Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska 

konstnärer” presenterades 1936 av en statlig utredning som tillsatts efter krav i riksdagen på 

                                                           
18 Statistiska centralbyrån, ” Folkmängd och landareal i tätorter, per tätort.”, Tillgänglig: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0810__MI0810A/LandarealTatort/?rxid=f
f9309f9-7ecb-480f-a73c-08d86b3e56f8 (hämtad 2018-05-22) 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0810__MI0810A/LandarealTatort/?rxid=ff9309f9-7ecb-480f-a73c-08d86b3e56f8
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0810__MI0810A/LandarealTatort/?rxid=ff9309f9-7ecb-480f-a73c-08d86b3e56f8
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att något måste göras för de fattiga konstnärerna i landet. I utredningen kunde man också 

finna fler positiva aspekter med främjandet av offentlig konst, den ansågs framför allt gynna 

allmännyttan då man menade att konst hade en särskild ”folkuppfostrande betydelse”. Det 

konkreta resultatet av utredningen kom året därefter, 1937, då Statens konstråd inrättades. 

Statens konstråds främsta åliggande skulle vara att förvalta de medel som öronmärkts för den 

nya enprocents-regeln, vilken innebar att en procent av de totala kostnaderna vid offentlig 

byggnation skulle bekosta konstnärlig utsmyckning vid statens byggnader.19 Idag baseras 

Statens konstråds ekonomi på årliga anslag. Det var explicit en del av verksamhetsplanen att 

Statens konstråd skulle: 

(…)bidra till kreativa och attraktiva miljöer för arbetstagaren och 

medborgaren.”20 

    I instruktionerna för Statens konstråd ingår än idag att rådet ska verka för konstens närvaro 

också i anslutning till kommunala byggnader och andra offentliga platser. Detta innebär inte 

ett övertagande av ansvar utan endast en vid behov rådgivande och stödjande roll.21 

    I utredningen Konstbildning i Sverige. Förslag till åtgärder för att främja svensk estetisk 

fostran avgivet av 1948 års konstutredning uttrycks det som en demokratisk angelägenhet att 

göra konsten till en ”kulturell och social tillgång för alla samhällsskikt”.22 De som skulle 

utreda och precisera vad ”folket ute i bygderna” behövde var sakkunniga som ansågs särskilt 

bevandrade på sitt område.23 1939 trädde ett importförbud mot ”utländsk mindervärdig konst” 

i kraft, då staten tog direkt kontroll över en del av den svenska konstmarknaden.24 I stort sett 

all utrikeshandel reglerades genom licensgivning av Handelskommissionen (inrättad samma 

år) i och med att Sverige under kriget övergick till en planekonomi. Det fanns alltså direkt 

nationalekonomiska incitament bakom konstpolitiken, inte bara smakmässiga. Importförbudet 

upplöstes 1953. 25 På 1960-talet intas en mer neutral hållning vilket banar väg för en mer 

pedagogisk konstsyn, betraktarens subjektiva upplevelse av verket – och för köparen att 

                                                           
19 Hedström, Per, Skönhet och skötsamhet: konstnärliga utsmyckningar i svenska skolor 1870-1940, Stockholm: 
konstvetenskapliga institutionen, 2004, s. 46-47 
20 Kivelä, Lamin. 2009-01-05. Om oss/Historik. Statens konstråd 
https://web.archive.org/web/20110808031121/http:/www.statenskonstrad.se/se/ServiceMenu/Om+oss/Histo
rik (Hämtad 2017-10-30) 
21 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 51 
22 Statens offentliga utredningar, 0375-250X; 1956:13. Konstbildning i Sverige. Förslag till åtgärder för att 
främja svensk estetisk fostran avgivet av 1948 års konstutredning, s. 9 
23 Ibid. s. 9-11 
24 Gustavsson, Martin, Makt och konstsmak: sociala och politiska motsättningar på den svenska 
konstmarknaden 1920-1960, Stockholm: ekonomisk-historiska institutionen, 2002, s. 218 
25 Ibid. s. 220-221 
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konsumera och omhulda sin hötorgskonst ostörd, om så önskas.26 1965 reviderade Statens 

konstråd i sin verksamhetsbeskrivning uttrycket ”konstnärlig utsmyckning” till förmån för 

”konstnärligt arbete”. Mycket tyder på att begrepp som ”utsmyckning” och ”dekoration”, som 

förr använts i positiv bemärkelse, nu ansågs daterade.27 Svenska Bostäders konsult Kurt 

Ullberger kan sägas ange måtten för den offentliga konstens nya kostym när han i en intervju i 

Dagens Nyheter 1967 fastslår det allmännyttiga bolaget SB:s konstpolitik: 

Vi föredrar att tala om konstnärlig aktivering, då ordet utsmyckning gärna för 

tanken till något enbart estetiskt tilltalande. (…) Det behöver inte vara fel, men 

konsten kan också ha en annan funktion, att söka väcka och irritera, vara 

opinionsbildare.28 

Ullbergers uttalande är ett konkret exempel på hur statlig konstfrämjande verksamhet i 

samhällets tjänst under några årtionden gick från att verka tillrättaläggande (importförbudet) 

och uppbygglig till att vilja aktivera, trigga och skapa opinion. Detta är signifikant för den 

konstsyn som tar plats under 1960-talet, viljan att aktivera åskådaren till att bli en deltagare 

genom sin reaktion på konstverket.  

Sjöholm Skrubbe menar att det ökande bruket av begreppet ”offentlig konst” istället för 

exempelvis ”konstnärlig utsmyckning” är symptomatisk för 1960-talet och den kulturpolitiska 

debatt som pågick. De statliga institutionerna kritiserades allt mer för sina insatser på 

kulturområdet, decentraliseringskraven ekade och särskilt konstpolitiken ansågs vara elitistisk 

och inte särskilt publiktillvänd. Vidare säger det för tiden nya språkbruket kring den offentliga 

konsten också något om formen. En utsmyckning eller dekoration är rent språkligt satt i 

förhållande till och avhängigt av någonting annat (byggnaden det uppförs på eller i anslutning 

till) emedan begreppet offentlig konst snarare för tankarna till ett autonomt objekt, något 

självständigt som för en egen talan.29 Detta kan tolkas som betecknande för den efterkrigstida 

institutionaliseringen av modernismens ideal. Det ska också påpekas att de socialestetiska 

idéer som dominerade diskursen om den offentliga konsten på 1930–40-talen under 

århundradets mitt löpte parallellt med föreställningarna om en demokratisk och mindre 

centraliserad kulturpolitik - men ersattes allt mer av de sistnämnda när vi närmar oss 1970-

                                                           
26 Ibid. s. 318-19 
27 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 45 
28 Malice Nyblom, ”’Konst i bostadsområden skall väcka och irritera’, Hyresgästens reaktion är viktig”, Dagens 
Nyheter., 6 april 1967  
29 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 48-49  
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talet.30 I samma anda utvidgar Statens konstråd i slutet på 70-talet sin verksamhet till att inte 

bara arbeta med konstnärlig utformning av statliga byggnader där främst tjänstemän rör sig, 

utan man börjar även satsa på industri- och verkstadsbyggnader i statlig regi.31 1997 leder 

denna utveckling till ytterligare en signifikant förändring i Statens konstråds uppdrag; det 

vidgas till att även omfatta samarbeten med andra aktörer såsom landsting, bostadsbolag och 

kommuner – som Vara till exempel. Detta till följd av att det statliga byggandet (och ägandet) 

har minskat. Detta breddar fältet för Statens konstråd och Statens konstråd beskrivs som en av 

Sveriges viktigaste aktörer för offentlig konst.32  

Sedermera har Statens konstråds uppdrag kunnat delas in i två olika verksamhetsgrenar; dels 

den konstnärliga gestaltningen av gemensamma miljöer och dels arbete kring information, 

utveckling och pedagogik där man huvudsakligen utgår från gestaltningsprojekten. Sedan 

2012 arbetar rådet dessutom i fyra konkreta format: tillfällig konst, permanent konst, 

stadsutveckling samt konstkollektioner.33 2016 startar Statens konstråd sitt projekt Konst 

händer, en del av regeringssatsningen Äga rum som riktar sig på konst- och kulturverksamhet 

i bostadsområden med lågt valdeltagande. Genom Konst händer ska Statens konstråd under 

tre år (2016-2018) explicit ”producera exempel på offentlig konst med fokus i 

miljonprogramsområden och utveckla metoder för invånarinflytande”.34  

  

                                                           
30 Ibid. s. 48-49 
31 Stensman, Mailis, "Konsten är på väg att bliva allas…" Statens konstråd 1937-1987, Stockholm: Statens 
konstråd, 1987, s. 14 
32 Allerholm, Milou, ”Nu blickar Statens konstråd framåt”, Dagens Nyheter., 14 januari 2006, Kultur, tillgänglig: 
https://www.dn.se/arkiv/kultur/nu-blickar-statens-konstrad-framat/ (hämtad 2018-05-22) 
33 Statens konstråd, ”Om Statens konstråd”, tillgänglig: https://statenskonstrad.se/om-oss/om-statens-
konstrad/ (hämtad 2018-05-22) 
34 Statens konstråd, " 15 miljonprogramsområden klara för konst – Beslut i regeringssatsningen Konst händer”, 
tillgänglig: http://news.cision.com/se/statens-konstrad/r/15-miljonprogramsomraden-klara-for-konst---beslut-
i-regeringssatsningen-konst-hander,c2092090, 2016, (hämtad 2018-05-22) 

https://www.dn.se/arkiv/kultur/nu-blickar-statens-konstrad-framat/
https://statenskonstrad.se/om-oss/om-statens-konstrad/
https://statenskonstrad.se/om-oss/om-statens-konstrad/
http://news.cision.com/se/statens-konstrad/r/15-miljonprogramsomraden-klara-for-konst---beslut-i-regeringssatsningen-konst-hander,c2092090
http://news.cision.com/se/statens-konstrad/r/15-miljonprogramsomraden-klara-for-konst---beslut-i-regeringssatsningen-konst-hander,c2092090
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Disposition 

Studien är uppdelad i tre kapitel som i kronologisk ordning beskriver processen kring 

motiverandet, projekterandet och mottagandet av The Blue Orange i Vara. Första kapitlet 

”Staten och konstkapitalet” handlar om makt utifrån informanternas framställningar och 

tolkningar av besluten som låg till grund för konstverkets tillblivelse. I andra kapitlet 

”Motståndet form(ul)eras” redogörs för det initiala mottagandet av konstverket och hur det 

formuleras utifrån variabler som makt, bildning och identitet.  Tredje kapitlet ”Omladdning av 

konstverket” handlar om vändningen, när oppositionella röster slutade höras och motståndet 

tycktes vända till gillande. Vad hände egentligen? Här analyseras diskurser om identitet, 

gemenskap och identifikation.  

Analysen kompletteras i diskussionsdelen med teorier om samhälle, politik och ekonomi för 

att sätta resultatet i ett sammanhang som kan ge svar på varför diskurserna ser ut som de gör. 
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2. Analys 
 

2.1 Staten och konstkapitalet 

I detta kapitel redogör jag för motiveringarna som ligger bakom The Blue Orange, och de 

narrativ som konstverket placerades in i av kommunen och Statens konstråd främst, med 

anknytning till de samhälleliga förändringar som kan ha drivit på den diskursiva formeringen. 

Som utgångspunkt i detta kapitel tolkar jag makt i enlighet med Foucault som relationell; 

makt innehas inte utan används i relationer – till exempel mellan kommuninvånare och 

kommunpolitiker men också mellan stat och kommun.35 I det hänseendet äger vare sig Vara 

kommun, dess gestaltningsråd eller Statens konstråd makt, däremot utövar de makt i 

beslutsfattandet om The Blue Orange och deras handlingsutrymme kringskärs i sin tur av de 

villkor och förutsättningar som bestäms i maktrelationer på en högre politisk nivå och på 

marknaden. I detta kapitel förekommer framförallt utsagor som använder politiska och 

fantasmatiska logiker för att visa på de visioner och drömmar som ligger bakom 

projekterandet av verket från kommunens sida, men också de farhågor och skräckscenarion 

som kan kopplas till det av parter på båda sidor i debatten. Samtidigt som vissa argument som 

används i sitt sammanhang i Vara kan te sig som politiska logiker kan de i ett större 

perspektiv te sig som en självklar del av en marknadens logik – i det avseendet är de att 

betrakta som sociala logiker om konkurrenskraft, tillväxt och rörlighet. Ett exempel på detta 

är narrativet om Holstebro i Danmark som ett föredöme, som jag redogör för nedan.  

 

Konst som en del i framgångsberättelsen 

Skildringarna av The Blue Orange handlar om mer än konst. Det var det tydligaste intrycket 

jag fick när jag gick igenom intervjuerna med informanterna och det förstärktes också när jag 

samlade material i Facebook-gruppen. Konstverket är också en del av något större i Vara, en 

fortsättning på en rörelse som redan initierats i samhällskroppen. Till exempel så glider 

informanterna med koppling till Vara tidigt i intervjuerna självmant över i berättelser om 

Varas konserthus som byggdes i början på seklet. Vid vårt möte i kommunhuset frågar jag 

Vara kommuns kulturstrateg Gunlög Thorstensson, som var involverad i konstverkets projekt, 

vem som äger stationshuset. Hon svarar: 

                                                           
35 Foucault, Michel, Sexualitetens historia, Stockholm: Gidlund, 1980, s. 118-119 
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Nja alltså det började egentligen med konserthusets tillblivelse som ju var en 

jättegrej egentligen. Byggd för egna kommunala pengar, helt och hållet, inte en 

lånad krona. Väldigt ambitiöst, och ett vågspel på sitt sätt såklart. Modig politik 

och modig kommundirektör, får man säga, som drog igenom det. Och det blev 

ju bra. Det har ju blivit fantastiskt bra! (Gunlög Thorstensson) 

Här skrivs konstverket The Blue Orange in i en större diskurs om Vara kommun. Det antyds 

att verket har sin naturliga början i kommunala ekonomiska incitament som även 

materialiserats i tidigare inslag i stadsbilden – konserthuset. Thorstensson fortsätter: 

Och numera finns det inte kvar så mycket av de resterna utav de negativa 

synpunkter då, som fanns då. För det finns alltid negativa synpunkter, alltid när 

man ska göra någonting egentligen vad det än är. Nu är alla rätt så glada över 

vårt konserthus och inser att vi har… folk vet var vi bor därför att vi har ett 

konserthus som man har hört talas om men, till följd av det så insåg man ju från 

kommunledningen att vi behöver ju följa upp det här. Man behöver göra mer 

saker, så det kom ett antal nedslag, lite spridda skurar sådär, som både handlade 

om verksamhet och som handlade om… saker och ting. Men till följd av det när 

det hade gått några år efter invigningen av konserthuset så sa man det att ”nu är 

det dags att göra något större igen”…(Gunlög Thorstensson) 

Det större blev The Blue Orange, konstverket som transformerade Vara stationshus. 

Berättelsen ovan låter förstå att det som drev förändringen var en önskan från styrande 

politiker och tjänstemän att synas, att placera sig i medvetandet hos människor utanför Vara. 

Att det var ett konstverk som skulle bli det uppföljande steget efter konserthuset var enligt 

Thorstensson inte självklart från början, det var kontakter med Statens konstråd som initierats 

långt tillbaka av kommunen som fick detta att framstå som en möjlighet för Vara kommun.  

 [O]ch då efter lite fram och tillbaka så, så blev det då att det skulle skaffas ett 

konstverk. Och det var i den vevan tror jag som man tog kontakt med Statens 

konstråd också och sa att vi tänker så här ”nu vill vi ta ett steg längre, vi vill 

göra någonting som syns och hörs och är påtagligt i gatubilden här, i Vara.” Det 

skulle vara någonting som man liksom kunde prata om på samma sätt som 

konserthuset. Och människor skulle kunna placera var det är någonstans. Utan 

att behöva tänka efter så mycket. (Gunlög Thorstensson) 
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Lotta Mossum från Statens konstråd beskriver mötet med kommunen och dåvarande 

Banverket som inspirerande, att ansökningen som man fått från Banverket och Vara kommun 

om samarbete kring stationshuset visade på en visionär idé. Även här används värdeladdade 

beskrivningar av det som är kopplat till projektet; Gunlög Thorstensson beskrev 

kommundirektören som ”modig” och Mossum på Statens konstråd använder orden 

”inspirerande” och ”visionär”. Dessa har progressiva konnotationer som för tankarna till 

rörelse framåt och utåt, inte tradition, stabilitet eller stagnation. Ett slags motiverat 

förändringsarbete kopplade till traditionella diskurser om Vara i Vara. I det sammanhanget 

hämtar de stöd i en politisk logik samtidigt som de i en större kontext använder sig av en 

social förändringens logik på den nyliberala marknadens spelplan där tillväxt är synonymt 

med förändring och därmed normerande i sitt sammanhang. Den här diskursen om konst som 

något förknippat med progressivitet märks också i informanten Helenas svar. Helena var den 

som skapade Facebook-gruppen som en protest mot konstverkets tillblivelse och förhöll sig 

kritisk till projektet. I vårt samtal pratar vi om hur hon fick reda på de förestående 

förändringarna av stationshuset och när jag frågar henne vad hennes första reaktion på 

kommunens planer var svarar hon: 

Alltså jag vill väl inte riktigt påstå att jag är framstegsfientlig på något sätt men 

så som huset såg ut innan - säg att det renoverades kanske tio år innan - det var 

det en sådan här fantastisk femtiotalsbyggnad. Huset hade ju byggts om, det var 

ju från början en, en sådan här trästation, en sådan här gammal vacker sak. Och 

sen på - gud nu kommer jag inte ihåg när det var, men det renoverades och så 

blev det ett modernt och poppigt hus…(Helena) 

Att Helena självmant relaterar till en eventuell risk att stämplas som ”framstegsfientlig” visar 

på att hon är medveten om vad kritik mot förändring innebär, men det kan också betyda att 

hon (omedvetet) tar ställning till diskursen om konst som något progressivt. I denna 

artikulatoriska praktik sätter Helena konstverket i relation till framsteg. Hon förhåller sig till 

diskursen men vill inte nödvändigtvis erkänna dess giltighet.  

Av dessa informanters skildringar att döma, där konsten sätts i relation till progressivitet, 

visioner och framsteg, kan detta ses som en social logik. Att konst i offentligheten per 

definition betecknas som en progressiv praktik är inte anmärkningsvärt eller provocerande - 

men kan ändå, som i Helenas fall, ifrågasättas som skäl till förnyelse. Särskilt om man inte 

håller med om kommunens behovsformulering gällande Vara. Även i Facebook-gruppen 

”Rädda Vara stationshus!” förhåller man sig till diskursen. Det finns en del medlemmar i 
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gruppen som ändå inte motsätter sig konstverket och anför just progressivitet som anledning 

snarare än formmässiga skäl. Till exempel denna kommentar där kommentatorn kopplar ihop 

The Blue Orange med framåtanda: 

Det var ett tjat om att rädda stationshuset, vad är det att rädda, ser ju ut som 

faaaaan nu ändå, nej gör något som sticker ut som ytterligare sätter VARA på 

kartan. Framåtanda och lite ballar, det skadar inte...(8 maj, 2010) 

En annan positivt inställd kommentator skriver att hen tycker att man ska kunna ändra sig 

”(…)annars skulle vi aldrig kommit någonstans här i världen om man inte vill ändra ett skit!”. 

Det som hen syftar på verkar vara den stundande förändringen av stationshuset. Förändring 

artikuleras som framsteg.  Konstverkets betydelse fixeras i diskursen, det blir en symbol för 

framåtanda och marknadsföring av kommunen i ett större perspektiv, det ”sätter Vara på 

kartan” - även om inte alla håller med om att förändringens vindar ger ett behagligt 

luftombyte per definition. Att använda sig av denna typ av illustrerande begrepp skapar också 

en dikotomi; är du emot konstverket har du också motsatsen till framåtanda. Dikotomier är 

uteslutande och polariserande, den egenskap som finns hos ena parten har sin motsats i den 

andra parten. Dikotomier överlappar inte. Detta påverkar på så sätt förutsättningarna för 

samtal om konstverket, man tvingas förhålla sig till diskursen om konst som progressivt och 

utvecklande. En diskurs strukturerar nämligen vissa meningar på bekostnad av andra tänkbara 

meningar och gör dem på så vis sanna.36 Gerber (2011) påpekar att det inom diskurserna 

tillhandahålls vissa positioner som sätter agendan för vilka artikulationer som blir möjliga och 

får mening. På så sätt påverkar det människors möjligheter att agera – till exempel göra 

motstånd mot en logik om offentlig konst som progressiv praktik. ”Meningsskapande 

innehåller därmed en maktaspekt eftersom det placerar människor i specifika relationer till 

varandra genom upprättandet av likheter och skillnader”, enligt Gerber.37 

Om berättelsen om hur och varför Vara kommun projekterade för Sveriges största skulptur 

började långt innan stationshuset målades blått så är det i intervjuerna med både Helena och 

kulturstrategen Gunlög Thorstensson tydligt att den började någon gång på 1990-talet. Som en 

kontrast till att kommunen finansierade konserthuset i Vara utan en enda lånad krona så 

nämner Thorstensson snart att Vara kommun på 90-talet var på god väg att behöva låna medel 

                                                           
36 Hall, Stuart, The West and the Rest: Discourse and Power. I: Stuart Hall & Bram Gieben (red.) Formations of 
Modernity. Cambridge: Polity Press, 1992, s. 291 
37 Gerber, Sofi, Öst är Väst men Väst är bäst. Östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland, Stockholm: 
Acta Universitatis Stockholmiensis, 2011, s. 17 
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till driften av kommunens budget. Sedan hade man dock gått igenom en ”stor 

effektiviseringskampanj” som inte bara fick resultatet att man kom ikapp sin egen budget utan 

man fick också ett överskott – som sattes i konserthuset. The Blue Oranges projektering 

handlade inte bara om att sätta Vara på kartan utan ”också naturligtvis skapa någon slags form 

av identitet” säger Thorstensson och menar att identiteten ”liksom hängt litet i luften” efter 

den gradvisa avvecklingen av jordbruken. Här blir det tydligt att det finns en explicit 

framgångsberättelse om Vara, i Vara – särskilt i kommunhuset: 

Vår gamla kommundirektör brukade berätta historierna om när man åkte med 

kommunledningen till Holstebro, i Danmark. Därför man insåg att antingen så är 

det- handlar det om att dra ner rullgardinen och gå hem, säga att ”nu har vi lagt 

ihop här”… eller också måste vi hitta på en ände ut så att vi kan satsa framåt. 

(Gunlög Thorstensson) 

Även här skönjs diskursen om progressivitet, att ”satsa framåt”, som konstverket ingår i. På 

marknadens spelplan är detta en social förändringens logik. För att klara ekonomin och visa 

konkurrenskraft måste man satsa och våga förändra snarare än att bli kvar i det gamla – ”gå 

hem”. I ett mindre perspektiv, på kommunalpolitikens område och i Vara är detta 

marknadstänkande samtidigt exempel på politiska logiker: man har detekterat ett problem hos 

kommunen (budgetunderskott) och använder en behovsformulering (Vara behöver synas) för 

att legitimera en förändring.  Av mitt material att döma är denna framgångsberättelse 

nämligen inte given, inte minst bland invånarna som kommenterar i Facebook-gruppen. 

Många håller inte med om behovsformuleringen, att Vara behöver synas mer, någon menar 

till och med att man ”skämmer ut sig”. Detta återkommer jag till i senare kapitel.  

Holstebro är en dansk stad, väl känd även i europeiska kommuntjänstemannakretsar som en 

kommun som satsar på kultur. Holstebro kommun är också medgrundare till en transnationell 

organisation, Douzelage, som syftar till att koppla städer inom EU till varandra för att ”främja 

och fostra den europeiska andan” (min översättning) och öka turism samt ekonomiskt och 

kulturellt utbyte.38 I detta narrativ står Holstebro som en självklar målbild för vad en kommun 

skulle kunna bli om den ”satsar” – raka motsatsen till att dra ner rullgardinen och gå hem, 

vilket var det andra alternativet. Holstebro kommuns arbete omtalas som ett recept på 

framgång. När jag talat om staden med andra verksamma inom offentlig kulturförvaltning är 

det bland det första de säger, att Holstebro ses som ett föredöme och ett lyckat exempel på hur 

                                                           
38 Douzelage, ”Mission and goals”, tillgänglig: http://douzelage.eu/mission-and-goals/, 2018, (hämtad 2018-05-
22) 

http://douzelage.eu/mission-and-goals/
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kultur kan användas i en kommun. Denna skildring av Holstebro framstår alltså som en social 

logik – åtminstone i berörda kretsar – hur gemene man definierar ett lyckat kommunstyre.  

    The Blue Orange ingick i en större intention från kommunens håll som ledde till 

förändringar, vilket informanterna på både kommunen och Statens konstråd vittnat om. I 

intervjun med Lotta Mossum på Statens konstråd beskriver hon beslutsunderlaget och hur 

processen gick till när man analyserade vilken typ av konstverk Vara kommun, Banverket och 

Statens konstråd tillsammans skulle producera. Bland annat gjordes en SWOT-analys, en 

slags kartläggning för strategisk planering där en organisation kan identifiera sina styrkor och 

svagheter men också eventuella hot relaterade till projektets planering eller 

konkurrensutsättning. Mossum beskriver det som ett sätt för kommunen att formulera sin 

vilja, men att de redan var medvetna om ”vad de ville” med konstverket. SWOT-analys 

används vanligtvis som en del av en marknadsplan, en slags strategisk affärsmodell för att öka 

lönsamheten i ett företag, där kan analysen hjälpa företaget att ta reda på styrkor och 

svagheter också hos varumärket. Detta var något som gjordes på initiativ av och genomfördes 

hos kommunen själva. Statens konstråd brukar inte arbeta med SWOT-analyser, enligt 

Mossum. Hon pratar inte heller särskilt mycket i termer av att ”sätta Vara på kartan” under 

vår intervju, utan snarare om att väcka intresse och sociala samspel mellan brukare av platsen. 

Det stämmer också överens med hur Statens konstråds uppgift beskrivs idag, vilket 

redogjordes för i bakgrundsdelen. Att Vara kommun valde att använda sig av en affärsinriktad 

analysmodell inför det projekterandet av ett offentligt konstverk i kommunen antyder att 

konstverket är en del av kommunens ansats att skapa en plats som ska synas och attrahera 

människor. Berättelsen om en kommun som ”satsar”, som är på väg någonstans och 

egentligen börjat sin rörelse redan innan The Blue Orange kom till, används även av Lotta 

Mossum på Statens konstråd. Även här nämns konserthuset: 

Det var tydligt att Vara kommun ville vara en kreativ kommun som signalerar att 

”det här är en kommun som särskiljer sig” för att kultur, även om det är en liten 

kommun, får vara en naturlig del i samhället. I Vara hade Vara konserthus redan 

byggts, ett projekt som också utgick från en visionär idé om att på en liten ort 

skapa ett konserthus som lockar till sig människor från närliggande regioner. 

Vara kommun ville alltså på ett tydligt sätt satsa på kultur, vara en tydlig 

kommun med en tydlig identitet, en kommun som lockar till sig invånare istället 

för att avfolkas av den anledningen att människor vill bo där för att de kanske 

känner ”här är det kreativt, här vill jag bo!”. (Lotta Mossum) 
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Den uttryckliga strävan efter ”en tydlig identitet”, det vill säga att urskilja sig, och att vara en 

kreativ plats antyder en dikotomi – att man på kommunen uttryckt att en tydlig identitet 

saknas och att det finns för litet kreativitet i förhållande till vad man upplever att Vara 

behöver. Man förklarar projektet som en vilja att driva på en förändring från något 

(exempelvis en identitet som ”hängt litet i luften”, som Gunlög Thorstensson uttryckte det) till 

något annat (en tydlig identitet). I viljan att ”skapa en kreativ kommun” som människor flyttar 

till finns också en fantasmatisk logik, denna typ av logik används ofta ideologiskt för att 

motivera en politisk logik. Den tydliga identiteten bidrar till den utopiska bilden av Vara som 

en kreativ kommun. Här får konstverket ett symbolvärde, den blir ett blått ansikte utåt för det 

kreativa(re) Vara som ska locka till sig nya invånare och turister.  

Det kan kopplas till det sociologen Richard Sennett benämner som institutionernas flykt, där 

de i moderniteten förankrade byråkratiska grundprinciperna om rationalitet och stabilitet valts 

bort till förmån för rörelse, ökande tillväxt och konsumtion. Enligt det nya bladets tes har de 

institutioner som möjliggjordes av socialkapitalismen förflyktigats bland annat till följd av att 

statlig välfärd och sociala skyddsnät blivit mer kortsiktiga och ovissa.39 En slags välfärdens 

nedmontering med andra ord. Tendenser på detta syns bland annat i kritiken mot The Blue 

Orange i Facebook-gruppen, kostnaden för verket sätts i direkt relation till upplevda 

nedskärningar på andra områden i offentlig sektor. Hur denna kritik formuleras återkommer 

jag till i kommande kapitel. Thorstenssons berättelser om Varas arbete ”framåt” pekar på att 

man inte kan lita till att staten ser till att förse alla kommuner med rättvisa portioner av 

tillväxt, därför måste kommunerna själva tävla på marknadens villkor. Detta syns framförallt i 

narrativen om ett kreativt Vara, visioner och entreprenörsanda. Ingenting kan expandera utan 

rörelse, det är fysikens och marknadens lag och alla vill visa sig dugliga. 

   Idag är medborgaren snarare en konsument, till och med av politik, menar Sennett.40 Ska 

motiveringarna av The Blue Orange tolkas utifrån Sennetts ramverk har institutionernas flykt 

från scenen lagt ett större ansvar på kommunerna att marknadsföra sig – branding. För att 

attrahera kapitalstarka personer som kan ta med sig eller starta upp företag och erbjuda 

arbetstillfällen på orten så måste kommunerna stärka sina varumärken och framstå som 

progressiva och ekonomiskt starka. Här kan talet om en ”tydlig identitet” för Vara tolkas som 

ett slags branding, där identiteten blir varumärket. Det är också den rollen konsten kan spela i 

varuifieringen, utifrån utsagorna ovan, som något som stärker ett varumärke på marknadens 

                                                           
39 Sennett Richard, Den nya kapitalismens kultur, Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2007, s. 25, 33-34 
40 Ibid. s. 96 - 98 
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spelplan just genom de diskurser om progressivitet och kreativitet som konst kan associeras 

med. 

Vara vågar  

Konkurrensläget mellan svenska kommuner där var och en behöver hävda sin särart för att 

locka till sig nya invånare och klara ekonomin kommer också implicit på tal i intervjun med 

Gunlög Thorstensson på Vara kommun. Hon berättar om hur man kombinerade 

stationshusbyggnadens behov av renovering med uppförandet av ett konstverk, som man haft 

tankarna på en tid: 

Och det var då man liksom kom på att ”aja men då kan vi- ” - för det här har 

också varit en sådan sak som man har varit rätt så förståndig med tycker jag i 

kommunen här, nämligen att se tillfällena när man ändå ska göra någonting. Till 

exempel så är ju konserthuset från början en förvuxen aula kan man säga. Därför 

att gymnasieskolan som ligger precis där, behövde en aula då. På den tiden hade 

vår gymnasieskola typ 800 elever, jättestor var den ju då. Sen försvann ju de här, 

det blev annat med valsituationen för eleverna och samtidigt som kullarna blev 

mindre. Så sen har det ju blivit färre elever. (Gunlög Thorstensson) 

I det här fragmentet synliggörs två tendenser; dels narrativet om Vara som en innovativ 

kommun och dels skildras på mikronivå den konkurrensutsättning som ökat för Sveriges 

kommuner - till exempel genom det fria skolvalet. Den förstnämnda beroende av den 

sistnämnda. Den här berättelsen om Vara dyker upp flera gånger i vårt samtal, berättelser om 

kommunen som nästan kan liknas vid företagsstyre: 

[S]å det är entreprenörsandan. Den handlar ju egentligen om att när man ger 

upp, att någon annan ska göra någonting, så gör man det själv. Det tänker jag, 

det är grunden för entreprenörsanda. Istället för att flytta, istället för att... ge upp 

så gör man det. Och det är mycket som bygger på den sortens mentalitet här: 

”Aja vad sjutton då gör vi det själva då!” (Gunlög Thorstensson) 

I uttrycket ”då gör vi det själva då” identifierar jag en uppfattning om en ”andra” eftersom 

något ställs mot ett ”vi”; en större instans som kan gripa in och ställa saker till rätta när 

kommunen själv måste ge upp. För att återkoppla till Sennett kan denna andra vara staten, en 

undflyende institution vars reglerande mekanismer man trots allt litar till när ingenting annat 

fungerar – när man inte förmår anpassa sig efter marknadens villkor. Istället så visade man 
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prov på entreprenörsanda och ”gjorde det själva”, i enlighet med en mentalitet som beskrivs 

som platstypisk.  

Även informanten Helena förhåller sig till narrativet om Vara som en företagsam kommun, 

också hon framhåller tidigare i intervjun att detta finner sina rötter i kommundirektörsskiftet 

på 90-talet. 

 [M]en Vara kommun har ju en informell slogan - och det är ”Vara vågar”, och 

så jobbar tjänstemännen i Vara. Alltså att de pitchar (~föreslår, min anm.) - eller 

så var det för några år sedan i alla fall att de pitchar en idé, och då hade de sett 

till att få någon typ av finansiering. Det kunde vara EU-medel eller ja allt 

möjligt och så pitchar de det, för politikerna och politikerna säger; ”Vara 

vågar!”. Eller – om politikerna var lite tveksamma då sa tjänstepersonerna; 

”Vara vågar!” och så körde de. Och därför har ju då Vara konserthus, badhus, 

innefotbollsarena, ett blått jävla stationshus… alltså Vara vågar och Vara-borna 

förväntar sig att det ska finnas. Alltså det här, det badhuset, det är väl värt ett 

besök. Det har Sveriges modernaste reningsverk. Men Vara kommun bara ”vi 

vill ha ett nytt badhus” och då så gjorde dem det helt enkelt. Det var också 

välbehövligt. Vara behövde verkligen ett nytt badhus men… det är ett jädrans 

fint badhus. Så att i den här kontexten då – att Vara vågar – så är det inte alls 

konstigt, att det är ett illblått stationshus. (Helena) 

Även av Helena, som var kritisk mot konstverket, sätts The Blue Orange i relation till en 

innovationsanda i kommunen. Hennes ton är ironisk och lite raljant när hon talar om Vara 

vågar, men jag tycker mig ändå skönja en viss stolthet på slutet, hon medger att Vara behövde 

ett nytt badhus och tycker dessutom att det är väldigt fint.  

 

Hänga med på framgångståget 

I ”Rädda Vara stationshus”-gruppen på Facebook finns en oro för att tågen ska sluta stanna i 

Vara om man inte gör förändringen med stationshuset.  En medlem i gruppen skriver: 

De (kommunalrådet Wallin) skrev i tidningen att tågen kanske inte skulle stanna 

om vi inte gjorde upprustningen… 

Kommentatorn visar med uttrycket ”vi” på en upplevelse av att insändaren var ett direkt tilltal 

till ett kollektiv som hen är en del av, och artikulerar på så sätt också upplevelsen av motsatta 

intressen. Hade kommentatorn skrivit ”de” (dvs. kommuntjänstemän och politiker) istället 
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hade det kunnat påvisa en slags frihet från ansvar över Varas nya utveckling, en upplevelse av 

att det inte fanns något kollektiv som kunde påverka förloppet. På Nya Lidköpings 

Tidningens Vara-redaktion bekräftar man att kommunalrådet skrev en insändare 14 maj 2010 

om att en upprustning var ett sätt att ”säkra framtiden för stationen” och i det här fallet hade 

kommunen beslutat att det skulle kombineras med ett konstverk. Talet om att säkra stationens 

framtid är i kommunalpolitiskt perspektiv en social förändringens logik som relaterar till den 

dystopiska bilden av Vara som en kommun som kommer att räknas ut av det moderna 

samhället och därmed utarmas om man inte anpassar sig efter omständigheterna. Således 

antyder det även en slags fantasmatisk logik om de värsta farhågorna som skulle kunna 

inträffa om förändringarna inte görs. Järnvägen kan med Richards Sennetts terminologi 

klassas som en modernitetsinstitution, välfärdssamhällets kroppspulsåder. Runt stationerna 

byggdes samhällen som Vara upp i moderniteten och utan den infrastrukturella kopplingen till 

övriga städer minskar de facto möjligheten till rörlighet och utbudet för de boende i Vara. 

Man blir satt i periferin och räknas ut som ekonomisk kraft. På det sättet kan också 

stationshuset för kritikerna mot konstverket ses som något mer än bara en station, det blir en 

symbol för en upplevd lokal identitet, ekonomiskt utbyte och nationell gemenskap.  

Detta kan också skönjas i motståndet mot konstverket; många i ”Rädda Vara stationshus”-

gruppen pratar om stationshuset i termer av identitet, Varas identitet, därför kan det tolkas 

som att räddningsaktionen även riktas mot en upplevd gemensam identifikationsform - 

samtidigt är oron över att förlora tågförbindelsen med omgivande orter påtaglig. 

Kommunalrådets insändare kan då uppfattas som ett hot från makthavare om minskad 

rörlighet – om man inte går med på kapitalismens principer för tillväxt. Vara-bornas 

möjligheter till rörlighet, och därmed gemenskap med övriga samhället, förutsätts på så sätt av 

en flexibel attityd; en acceptans av de av marknaden stipulerade villkoren. Lotta Mossum på 

Statens konstråd beskriver de intryck konstnären Katharina Grosse fick av Vara och 

stationshuset vid sitt första besök där:  

Hon upplevde stationshuset lite övergivet för att huset, som ursprungligen 

byggdes vid sekelskiftet, genom åren hade fått flera tillägg, bland annat det 

utskjutande taket på 1940- 50-talen. Alla nytillkomna element på huset gjorde 

att huset liksom hade tappat sin ursprungliga identitet.  (Lotta Mossum) 

Denna skildring av stationshuset så som det såg ut innan The Blue Orange går stick i stäv med 

hur flertalet Vara-bor skildrar sina upplevelser av stationshuset. De ser det tvärtom som 

historiskt och värt att bevara, en typ av skildring som jag kommer att återkomma till i 
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kommande kapitel. Detta är ett exempel på ett möte mellan två olika diskurser.  

    Mening skapas kontextuellt enligt diskursteorin, det ”betyder helt enkelt att den ser olika ut 

beroende på till exempel geografiska och historiska sammanhang”, menar Gunnarsson 

Payne.41 Vara-borna som betackar sig för konstverket vill bevara stationshuset eftersom det 

betraktas som en del av sin kollektiva platsbundna historia och därmed, oaktat ekonomisk 

nytta, har ett identitetsmässigt värde medan konstnären hämtar stöd i en annan diskurs om 

konstens aktiverande verkan. Hennes subjektsposition som konstnär sätter tolkningsramarna 

som hon använder när hon betraktar stationshuset, för henne är det inte nödvändigtvis fyllt 

med historia utan snarare med potential. Upplevelsen av stationshuset som ”övergivet” kan 

också tolkas utifrån Sennetts tes om institutionernas flykt och centraliseringen som lämnar de 

mindre kommunerna åt sitt ”öde” på marknadens villkor. Allting som signalerar soliditet och 

orörlighet och inte uppfyller konkurrenslägets villkor ses som fastnat i moderniteten, 

kvarlämnat och kanske övergivet. I behov av uppdatering. I sin studie om östtysk 

identitetsformering efter Berlinmurens fall undersöker Gerber hur informanterna 

”hierarkiserar platser genom att definiera dem som centrum eller periferi, utvecklat eller 

stillastående”.42 Utsagor om Vara och Vara stationshus kan tolkas på samma sätt i mitt 

material. Definitioner av Vara som en kommun med otydlig identitet, något som behöver 

”framåtanda” och av stationshuset som ”övergivet” med tappad identitet är på den nationella 

marknadens spelplan sociala logiker som styr bilden av en kommun som behöver förändras. 

På så sätt sker en hierarkisering av platsen.  

I Göra gata. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden beskriver Elisabeth 

Högdahl de flygblad som delats ut mot den påstådda ”yuppiefieringen” av Möllevången i 

Malmö och hur de tecknar ett porträtt av förvandlingen av Möllevången som kodad av 

storkapitalistiska intressen. Denna representation ”förvandlas till en sanning som blir en 

utgångspunkt för motaktion”, menar Högdahl.43 På samma sätt kan Facebook-gruppen 

”Rädda Vara stationshus” konstituera en sanning (stationshuset är hotat) som utgångspunkt 

för en uppfordran till motaktion (det måste räddas) annars sker en förlust av något. 

Stationshusets funktion är dock inte hotat i direkt mening, även om kommunalrådets 

insändare antyder att undlåtenhet att rusta upp (och implicit: förändra) kan generera den 

konsekvensen, och själva byggnaden ska inte rivas. Istället är det något annat som är hotat och 

                                                           
41 Gunnarsson Payne, 2017, s. 253 
42 Gerber, 2011, s. 25 
43 Högdahl, Elisabeth, Göra Gata. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden, Gidlunds förlag, 
2003 s. 72  
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behöver räddas, och det är här jag väljer att se stationshuset som en symbol för detta ”andra”. 

Dras konflikten till sin spets kan det sägas att båda ”sidorna” i debatten om konstverket vill 

”rädda” Vara, man förhåller sig till en uppfattning om att något måste göras – eller förhindras. 

Konstverket för på så vis upp artikulationer inte bara om konst utan även om 

samhällsutveckling och identitet. I skildringarna i materialet sätts The Blue Orange i relation 

till kreativitet, framsteg och progressivitet men också till förlusten av en identifikationsform 

och det man socialt uppfattar som Vara.  

I ett inslag om det nya stationshuset i Vara intervjuas kommunalrådet Jan-Erik Wallin av P4 

Skaraborg angående protesterna som riktats mot projektet, inte bara av allmänhet utan även av 

tekniska nämndens ordförande i Vara:  

Konst engagerar och det är väl det som är lite syftet med konst. Vi åker gärna 

som turister för att se det där lite annorlunda, lite spännande lite… som sticker 

ut. Och då vill vi besöka och se det. Så möjligt är ju att lokalbefolkningen dit vi 

åker för att se det här spännande och så kanske inte tycker att det är så kul, alltså 

så spännande eller så vackert men vi som turister åker och vill vi ha turister hit 

så kanske vi måste göra saker här som är lite spännande och sticker ut, lite 

engagerade och debatteras. (8/5 2010, P4) 

I kommunalrådets uttalande är ”turister” målgruppen snarare än medborgare. Han medger att 

lokalbefolkningen kanske inte uppskattar konstverket men förefaller också mena att det inte 

heller är huvudsyftet, konstverket ska få fler människor att vilja besöka Vara. Denna 

motivering kan tolkas med Zygmunt Baumans beskrivning av ”elitens nya exterritorialitet”, 

som han benämner den bemedlade turistens privilegium att obehindrat kunna byta miljö.44 

När tillväxt är att föredra framför stabilitet så riktar man hellre blicken mot de resande 

kropparna och deras konsumtion som kan medföra tillväxten, än mot de platsbundna 

invånarna.  

Wallin hämtar dessutom stöd i ytterligare en diskurs om konst, att konst ska engagera – 

kanske till och med provocera. Detta synsätt kan föras tillbaka till 1960-talet och SB:s konsult 

Ullbergers tidigare nämnda uttalande om konstnärlig aktivering och konsten som 

opinionsbildare. Konst uppfattas kunna användas inte bara som ett retmedel för publicitet utan 

även för folkligt engagemang och debatt. Här kan man urskilja en samtida diskursiv kamp 

mellan detta synsätt på konsten som socialt stimuli och den äldre synen på konst som en 

                                                           
44 Bauman, Zygmunt, Globalisering, Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 27 
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utsmyckning och något dekorativt som ska komma ”arbetstagaren och medborgaren till gagn” 

för att återanknyta till analysdelens inledande kapitel. Den äldre konstsynen hänger av 

materialet att döma fortfarande kvar, vilket jag får anledning att återkomma till i nästa kapitel.  
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2.2 Motståndet form(ul)eras 

I detta kapitel beskrivs det initiala mottagandet av konstverket i Vara. Vad konstituerar 

motståndet och hur formuleras det utifrån variabler som makt, bildning och identitet? Michel 

Foucault menade att där det finns makt finns det också motstånd.45 Jag tittar främst på 

beskrivningar och uttalanden som görs i enlighet med sociala logiker, för att komma närmare 

fältet och synliggöra vad som skiljer de olika typerna av motstånd åt och vilka diskurser de 

emanerar ur.  Jag kommer också att ställa dessa kritiska utsagor om verket mot mer positiva 

för att visa på den diskursiva kampen som talet om verket för upp till ytan, att alltings 

betydelse är föränderlig och aldrig fixeras permanent. Diskursbegreppet beskriver de 

meningssammanhang som människor har tillgängliga.46 Det här kapitlet syftar också till att 

detektera de meningssammanhang som informanterna ingår i och som därmed kan ha 

villkorat deras särskilda förhållningssätt till The Blue Orange. 

Motståndet mot The Blue Orange i Vara kan vid ett första påseende te sig homogent, men 

utifrån intervjuerna jag gjorde och kommentarerna i Facebook-gruppen ”Rädda Vara 

stationshus” framgår det att kritikerna även inbördes inte delar uppfattning vare sig om de 

negativa aspekterna av stationshusets förvandling eller vad som skulle kunna göras istället för 

just det här konstverket. Snarare än att se ”Rädda Vara stationshus” som en plattform för ett 

organiserat motstånd läser jag det därför som ett digitalt rum för sociala förhandlingar som 

inte bara inbegriper vad som är (bra eller dålig) konst utan även - och kanske till största del - 

handlar om vad som är Vara, hur man vill att Vara ska bli och de farhågor som finns för vad 

Vara kan tänkas bli. Sociala och fantasmatiska logiker blandas med andra ord. Genom olika 

argument för eller emot konstverket blir det även tydligt att dessa inte bara handlar om en 

uppfattad kollektiv identitet eller progression i ett större sammanhang utan även individens 

subjektsposition, diskussionen om konstverket erbjuder kommentatorerna en möjlighet att 

formulera sin egen identitet kopplat till The Blue Orange. Artikulatoriska praktiker sker.   

Konst och makt 

Jag frågar informanten Helena som startade Facebook-gruppen om vad hon tycker skulle 

känneteckna ett bra konstverk, istället för The Blue Orange till exempel. Jag vill höra hur hon 

skulle karaktärisera bra konst. Men Helena vill inte ge någon beskrivning av det: 

                                                           
45 Foucault, 1980, s. 121  
46 Gunnarsson Payne, 2017, s. 255 
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Oj (lång tystnad) oj det… jag är väl alltså nästan handikappad när det kommer 

till konst. Det är inte min starkaste gren. Så att det lämnar jag osagt vad jag 

tycker är bra, jag… nej, jag ville bara ta reda på om det var ett hus eller om det 

var ett konstverk. (Helena) 

Helena ger här först och främst uttryck för diskursen om att konst är något som man måste ha 

kunskaper i för att kunna uttala sig om. Formuleringarna som används handlar om abilitet, en 

förmåga att kunna (bedöma konst), som hon menar sig sakna. Helena ger också uttryck för sin 

subjektsposition, vilket går igen i flera av hennes argument mot konstverket i Vara. Förutom 

som (före detta) Vara-bo så talar Helena också ofta i egenskap av kommunanställd som 

arbetar med frågor om just stadsrum och planering, dock inte i Vara kommun. Hennes 

argumentation mot konstverket följer därför inte bara diskurser om Varas identitet utan utgår 

också från en uppsättning av producerade kunskaper om hur man arbetar med gestaltningar i 

offentliga miljöer, en förförståelse direkt knuten till hennes professionella position. Helena 

gör också explicita kopplingar till denna position i intervjun, till exempel när vi pratar om 

informationsmötet som Statens konstråd hade i januari 2011. Jag frågar Helena om hon gick 

på mötet, men det gjorde hon inte: 

Nej, nej. Å andra sidan, eftersom jag var så aktiv, det är ju svindåligt att jag inte 

blev inbjuden. (…) återigen nu jag jobbar kommunalt, men om jag hade haft en 

person som företrädde något så stort och jag visste att personen inte bodde där 

jag bodde … Då bodde jag förvisso i Karlskrona och hade börjat plugga då, till 

det jag är nu. Men det är ändå snyggt, liksom! (Helena) 

Här ställer hon kommunens agerande mot en föreställning om hur hon själv skulle hantera en 

liknande situation. Helena hänvisar också flera gånger till Plan- och byggnadslagen (PBL) och 

lagen om offentlig upphandling under intervjun, vilket visar på att hon tolkar projektet The 

Blue Orange utifrån sin subjektsposition som kommuntjänsteman med insyn i sådana frågor. 

På så sätt verkar hennes yrkesroll ha hjälpt henne att formulera sitt eget motstånd mot verket 

också i positionen som Vara-bo. Helenas huvudsakliga invändning mot kommunens arbete 

med verket handlar trots allt inte om förfarandet, som hon senare säger sig förstå, utan snarare 

premisserna: 

Beslutsprocessen i sig och hur det gått till på kommunen tycker jag ju inte är fel. 

Det är ju så det går till, det är ju så ser det ju ut. Däremot så är det fel på den här 
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delen i lagstiftningen. Och då är det ju- vem bedömer i den här subjektiva… 

vems åsikt är det som är den som räknas? (Helena) 

Även här använder Helena en tolkningsram som utgår från hennes yrkesroll när hon 

analyserar konstverkets tillblivelse. Helena menar först och främst att stationshuset är ett hus, 

inte ett konstverk, och ska behandlas utifrån det. I PBL finns det en klausul om att byggnader 

som beviljas lov ska vara ”estetiskt tilltalande”, enligt Helena en vag definition som lämnar 

för mycket utrymme till subjektiva tolkningar. Frågan om vems åsikt som räknas och avgör 

vad som är estetiskt tilltalande dyker upp flera gånger i vårt samtal och jag uppfattar det som 

att det är här Helena identifierar den maktutövning hon formulerar ett motstånd mot i sin 

kritik. I hennes framställning beskrivs emellanåt de som tar besluten som jäviga och agerande 

i egenintresse, hon beskriver till exempel både en ”arkitekturelit” och en ”stadsplaneringselit” 

i vårt samtal, där stadsplaneringselitens intressen sätts dikotomt mot folkets; ”Är det estetiskt 

tilltalande? Ja, kanske för de som sitter i planeringseliten men inte för folk generellt”, säger 

Helena och ifrågasätter rimligheten i att klausulen är lagstadgad.  

Helena säger sig ändå förstå kommunens beslutsprocess och varför planerna gick igenom i 

byggnämnden även om hon tycker att de kommunicerades dåligt till invånarna. En möjlig 

anledning till att Helena inte vill kritisera kommunens beslut är hennes subjektsposition som 

kommuntjänsteman, att hon kan relatera till dem. Jag frågar hur hennes arbete för att 

mobilisera ett motstånd bemöttes av kommunen. ”Det var väl tekniska chefen som höll i 

trådarna. Det slutade ju med att jag fick ett mail där han tackade för publiciteten…” svarar 

Helena, och: 

Jag upplevde ju inte att jag blev sakligt bemött. Och om det här grundade sig i 

att den här personen som höll i trådarna då, tillhörde den innersta kretsen, med 

de som hade ”Vara vågar”… ja. (Helena) 

I uttalandet gör hon en koppling mellan beslut angående Vara stationshus och en grupp 

tjänstemän och politiker som benämns som en innersta krets. Denna definition antyder en 

uppfattning om en homogen grupp med en gemensam agenda, människor med makt som 

”håller i trådarna” och bestämmer vad som är estetiskt tilltalande, vad som är konst.  

När tolkningsutrymme finns, som i PBL, ger det plats åt maktkamper om rätten att definiera 

innebörden. Enligt Foucault producerar makt i sin tur vetande, och skapar därför en praktik 

kring kunnandet av konst. Det är detta som alstrar en diskurs om konst, makten producerar en 
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verklighet.47  

Även om Helena menar att hon kan förstå kommunens beslut så motsätter hon sig Statens 

konstråds inblandning i projektet. Hon säger att hon inte tycker att staten ska lägga sig i eller 

reglera det fria skapandet. Konstnärligheten går under samma yttrandefrihet som 

journalistiken, menar Helena. Jag frågar då vem som ska reglera var konsten skall få finnas, 

om skapandet ska få släppas helt fritt och det får målas överallt. Helena säger då att det 

handlar om äganderätten till syvende och sist, om kommunen äger en byggnad har de rätt att 

bestämma vad som ska hända med den. Men hon tycker inte att staten ska avgöra vad som är 

att klassas som konst.  

[d]et är ju då min konstnärliga frihet att säga att ”jo men det här är visst konst”. 

Och det tycker jag inte att staten ska gå in och vare sig ge råd i eller lägga sig i 

eller, ja. Jag tycker det är problematiskt när staten går in och liksom övervakar 

den typen av verksamhet. (Helena)  

 Här sätts konst i förhållande till frihet, men frihet artikuleras också som någonting som 

förhåller sig till äganderätten och respekterar den. Frihet definieras som ”fri från statlig 

inverkan” i Helenas resonemang. Det är alltså en särskild sorts frihet, frihet från vad som 

uppfattas som statlig makt och framförallt smakdiktat - men inte från makten som kan utövas i 

en äganderätt eller kommunal myndighet.  

Jag betraktar konst som en flytande signifikant i den bemärkelsen att det finns flera olika 

identifikationsmöjligheter i förhållande till begreppet och att det utsätts för omfattande 

diskursiva strider, som beskrivet ovan. Det finns helt enkelt olika tolkningar av vad offentlig 

konst är och bör vara. Detta förklarar att kopplingar görs mellan konst och makt i mitt 

material, även implicit, och att konst kan uppfattas som elitistisk. En kommentator skriver i 

Facebook-gruppen (8/5 2010) att ”en vanlig medborgare måste välja en färg på sitt hus som 

smälter in i omgivningen, annars är det ett lagbrott. Men när det kommer till kommun, 

landsting och stat så har lagen tydligen ingen betydelse”, också här tolkas det som att 

beslutsfattarnas inflytande sträcker sig bortom normer och lagar. Uttrycket ”en vanlig 

medborgare” visar också på en uppfattning om hur maktrelationen fungerar, i vilken riktning 

makten utövas.  

Funderar i all enkelhet på hur kommunen skall motivera att man inte får ändra 

färg på sina bostadshus hur som helst. Vill någon göra något som sticker ut så 

                                                           
47 Foucault, Michel, Övervakning och straff, Lund: Arkiv, 1987, s. 227  
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blir det oftast tvärt nej. Om man kallar det konstverk - så kanske man kan få 

måla som man vill eller (4/5 2010) 

Föregående citat är från Facebook-gruppen och visar en annan artikulation av konst som går 

att finna i flera kommentarer, nämligen kopplingen mellan benämningen konst och en slags 

frihet att gå utanför normer och lagar. Dessa kommentatorer syns uppleva att det ligger 

utanför deras kontroll att tillåtas definiera vad som är konst, istället är det någon annan som 

kan ta sig den makten. I det här fallet kommunen och Statens konstråd. Detta ligger också 

nära informanten Helenas framställning av de problem som godtyckliga klausuler som 

”estetiskt tilltalande” skapar i laglig mening. Kommentatorn ovan skriver dessutom att ”vill 

någon göra något som sticker ut blir det oftast tvärt nej” vilket anknyter till kommunens 

motivering av verket, att man ville göra något som stack ut, och att vem som helst inte kan 

uttrycka sig genom konst på det sättet utan att begränsas av föreskrivna regelverk.  

De hade kunnat få ett mycket billigare ”konstverk” om de tagit hjälp av 

förskolan istället. Det hade antagligen sett liknande ut och ingen skulle väl måla 

ett helt hus efter en treårings idéer. Men nu var det ju en konstnär som står 

bakom så då måste det ju vara fint hur stolligt det än är... Snacka om kejsarens 

nya kläder (8/5 2010) 

Kommentaren ovan visar på flera uppfattningar om konstverket som går igen i 

kommentarerna. Först och främst använder hen sig av ordet konstverk inom citationstecken 

vilket antyder att kommentatorn vill ifrågasätta om denna benämning är den rätta på The Blue 

Orange. Det kan läsas som en indikator på den diskursiva kamp som pågår om vad som ska 

definieras som konst. Den här kommentatorn godtar inte definitionen bara för att den görs av 

människor som arbetar med konst. Det andra anmärkningsvärda med den här kommentaren är 

att den visar en artikulation av konstverket som något som kan kopplas till förskolebarns 

målande, jag ser många snarlika jämförelser i kommentarfältet i Facebook-gruppen i övrigt. 

Jag tolkar denna artikulation som ett försök till att avklä konstverket sin status som konstverk 

och något ”fint”, på så sätt rubbas den maktdemonstration som man möjligen tycker sig se i 

verket, man skapar en ny mening där verket blir infantilt och kraftlöst: något barnsligt. Det 

kursiverade stycket formulerar också uppfattningen av konst och konstnärskap som något 

förknippat med en tillåtelse att vara gränsöverskridande och ta sig friheter. Att konst måste 

vara ”något fint” ser jag som ett uttryck för en uppfattning om elitism. Återigen anser sig 

kommentatorn vara utsatt för en begreppsdefinition som hen inte nödvändigtvis delar, därav 

också kopplingen till Kejsarens nya kläder där maktens tolkning av kejsarens nakna kropp 
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som påklädd även styr folkets reaktion eftersom de inte vågar säga emot kungen trots att de 

ser att han är naken.  

 

Den diskursiva kampen: sociala förhandlingar om vad som är passande 

Som nämnt i inledningen av detta kapitel så förenas inte alla kritiker av verket i en enhällig 

beskrivning av vad som är dåligt med konstverket. Framför allt märks detta i de tidigaste 

kommentarerna, som skrivs innan stationshuset är blåmålat och projektledarna fortfarande 

försöker hitta en passande korallrosa färg. Några postar kommentarer där de menar att det inte 

är något fel på färgen i sig, men förstår inte varför det ska se ut som att huset är ”heldoppat” i 

rosa – varför kan man inte ha vita knutar, svart tak och en ”vanlig” trappa till, undrar en 

person. ”Färgen är totalt utesluten. Kanske i form som bakgrundsfärg i en tavla med texten 

’tur att detta aldrig hände’", svarar en annan. Ytterligare andra har ingenting emot konstverket 

i sig men tycker det är fel att det ska hamna på stationshuset. En kommentator skriver till 

exempel: 

Visst behövs det lyftas lite här o där i Vara…men helt ärligt.?? Ett rosa 

stationshus i Vara....??? Är det lite för häftigt...??! (3/5 2010) 

    Det är i den här bemärkelsen som jag väljer att se Facebook-gruppens kommentarfält som 

en förhandling om konstverkets betydelser som pågick medan det var aktuellt, snarare än en 

enhetlig kraftmobilisering som syftade till att ändra kommunens planer. Även Lotta Mossum 

på Statens konstråd påpekar det heterogena motståndet under vår intervju, när vi pratar om 

Facebook-gruppen. ”Ofta buntar man ihop de som kallas folket eller invånarna till en enhetlig 

grupp, när de som ingår i denna grupp ofta tänker väldigt olika sinsemellan”, säger hon. Hon 

beskriver de olika typerna av kritik som de tog del av under arbetets gång och poängterar 

särskilt den som ifrågasätter konstverkets extrema sidor, till exempel att huset ska se ut att 

vara doppat i en fluorescerande rosa färg och att somliga tyckte att man istället skulle använda 

samma röda färg som konserthuset är målat i, som ett sätt att strömlinjeforma och göra husets 

färg mer likt det som redan fanns i staden. Mossum menar att den typen av kritik kan ledas 

tillbaka till vad man är van att se och därför betraktar som norm, men att konstverket då hade 

förlorat sitt konstnärliga uttryck. Här tydliggörs återigen en diskursiv kamp om vad som är 

konst eller vad konstens syfte är. De kritiker som vill ”normalisera” konstverket med vita 

knutar och svart tak hämtar stöd i diskursen om den offentliga konstens dekorativa och 

utsmyckande funktion. Konsten ska vara ett förskönande komplement och kommer på så vis 

folket till gagn. Detta kan ledas tillbaka till den offentliga konstens uttalade syfte under förra 
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seklets första halva, som jag beskrev i bakgrundskapitlet. Den offentliga konsten som 

utsmyckande funktion är en diskurs som tycks leva kvar och för kamper mot den som finner 

sina rötter i 60-talets diskurs om konsten som ett socialt stimuli och opinionsbildare. Det är i 

denna diskurs som motiveringarna av The Blue Orange hämtar stöd, att konstverket ska sticka 

ut och få människor att reagera. Att Facebook-gruppens syfte att mobilisera kritiken mot The 

Blue Orange i sig är öppet för kritik, och därmed också pekar på förhandlingsbarheten, visar 

förekomsten av följande kommentar: 

Det märks hur småstadsmentaliteten kryper fram när någon helt plötsligt säger; 

"Nu målar vi stationshuset rosa...". Enligt vilka normer tycker ni då att det 

förstör småstadsidyllen? Och var kan jag hitta de normerna (försökte Googla, 

men hittade inget). Är inte det här ett bra ställningstagande att stå bakom som 

främjar något som aldrig gjorts innan? Vad skulle det tillföra staden om det 

*inte* målades rosa? Vara vinner fler pris än någon annan grannkommun, 

placerar sig högst på listor över höga utgångsbetyg och har en stadig tillväxt. 

(22/5 2011) 

Kommentatorn placerar i likhet med kommunen in The Blue Orange i en framgångsberättelse, 

där konstverket symboliserar tillväxt och förnyelse som ses som något bra per definition. 

Konsten nämns inte som berättigande kraft i sig utan det är tillväxtfaktorn som motiverar och 

förklarar händelsen i detta narrativ. Hen ifrågasätter också de normer som åberopas i 

Facebook-gruppen när man talar om Varas identitet kopplat till kritik mot konstverket. 

Samtidigt bekräftar kommentaren ”småstadsmentaliteten”, som här får en negativ klang, som 

också kan kopplas till ”småstadsidyllen” vilken används i positiv bemärkelse. Flera 

kommentatorer har skrivit att The Blue Orange förstör småstadsidyllen, ordet definieras eller 

ifrågasätts dock aldrig (förutom i kommentaren ovan) utan det används som något som 

gemene man antas förstå. Genom att kommentatorn ovan ifrågasätter ordets innebörd så 

påvisas även den diskursiva ordningen och därmed möjligheten till förändring. Kommentatorn 

ifrågasätter de argument om vad som är passande som kopplas till beskrivningarna av Vara 

och vill öppna upp för ett annat sätt att se på konstverket. Också mellan kritikerna i Facebook-

gruppen pågår förhandlingar om vad som är norm. Även om flera, inklusive Helena, tyckte 

om funkisutseendet som byggnaden hade innan The Blue Orange efter renoveringar under 

1900-talet, så är det inte alla som tycker att det är ett värde värt att bevara. Följande 

kommentar postas i gruppen tillsammans med en bild på stationshuset med en träfasad, från 

omkring 1900: 
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Så här vackert var Varas stationshus i början av förra sekelskiftet. Det revs? till 

förmån för nuvarande "skolåda". Varför inte bygga upp ett liknande igen? (15/5 

2010) 

Följaktligen konstaterar jag att det inte råder konsensus i Vara om vad som passar en 

”småstadsidyll”. Även om flera argument om vad som är vedertaget kan skönjas i 

framställningarna om Vara och i kommentarerna så finns det inte helt igenom en homogen 

uppfattning om vad som passar där. Det visar på logikernas bräcklighet och 

förändringspotential.  

Journalisten Peter som arbetar på lokaltidningen menar att det normstörande var en av 

huvudanledningarna till kritiken mot verket, tillsammans med uppfattningen om att det var en 

onödig utgift för kommunen. ”Å ena sidan tyckte man att konstverket var onödigt, å andra 

sidan en ’främmande fågel’ – den har ingenting med Vara att göra för Vara-bor”, säger han 

under intervjun.      

Konstverket triggar onekligen fram artikulationer om Varas identitet, många kommentarer på 

Facebook-sidan handlar snarare om Vara och hur man uppfattar Vara än om konstverket i sig 

självt vilket också är tydligt i intervjuerna. Uppfattningen om att konsten ska bekräfta en 

upplevd platsbunden identitet framstår klart och kan även den möjligen kopplas till 

konstdiskursen som betonar den offentliga konstens utsmyckande funktion. I bakgrundsdelen 

beskrev jag de tankegångar som var rådande innan 60-talet, när man talade om just 

utsmyckning framför ”konstnärlig aktivering” och opinionsbildare och då beskrevs den 

offentliga konsten som något som skulle vara en social och kulturell tillgång. Konsten var en 

del av uppbyggandet av en välfärd där den skulle skapa attraktiva miljöer ”för arbetstagare 

och medborgare” – inte mana till diskussion eller skapa uppmärksamhet, turism och tillväxt. 

Informanten Helena pratar en del om vad som är Vara under vår intervju, hon kopplar också 

explicit identitet till offentlig konst: 

Ja för till saken hör att i Vara finns en del jättefina konstverk. Det finns- min 

favorit är faktiskt vid stationshuset. På en bänk finns ett jättefint konstverk med 

en resväska… Och på torget har vi ”Grisarna på torget”! (skratt). Det är ju 

liksom Vara – det är ju en jordbruksbygd. Och det är en stor gris och två 

griskultingar. Och så utanför kommunhuset finns det också, och jag tror att det 

är samma konstnär som har gjort dem, den här resväskan och dem som är 

utanför kommunhuset. Det är en man som håller i en häst. Ja men resväskan på 

stationen, det finns ju en tydlig koppling kan jag tycka då. Sen är det de andra, 
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de appellerar ju till Varas… vad är Vara? Jo men det är landet liksom. Jag är 

väldigt stolt över att vara Vara-bo. För att ja, men… Vara är coolt och det är inte 

som vilken annan liten jävla håla. (Helena) 

Det Helena beskriver är gjutna konstverk i naturlig storlek som är placerade på torget i Vara 

(grisarna) och på en bänk vid stationshuset. Även Gunlög Thorstensson nämner grisarna 

under vår intervju som ett exempel på konstverk som inte stött på något motstånd, till skillnad 

från The Blue Orange. Helena förklarar det med att det finns ”en tydlig koppling” och att det 

appellerar till det som uppfattas som Vara. Även om Helena tidigare inte ville beskriva vad 

hon tycker är bra konst så möjliggörs det i det här sammanhanget, kanske för att det är lättare 

att formulera i termer av sådant som är välbekant och som hon upplever att hon känner till – 

Vara till exempel. Hon kan tala ur sin subjektsposition som Vara-bo. Även i Facebook-

gruppen artikuleras Vara som en jordbruksbygd, en kommentator skriver: 

Det enda som ska landa på Vara stations tak är en Skördetröska eller en harv. 

Något Alienavfall (som de där graffitti klumparna ska föreställa) kan landa i 

USA. Eller varför inte i Borås där de är mer öppna för idén. Jag tror inte de vill 

skända varken Herrljunga eller Borås stationshus. 

Skördetröskan och harven ska förmodligen representera Varas identitet som jordbruksbygd, 

detta kan förstås som en social logik om Varas identitet, orten omnämns med lantliga 

konnotationer i flera beskrivningar. Kommentatorn sätter också Vara i kontrast mot USA, 

Borås och Herrljunga vilket skapar en dikotomi – det (”alienavfallet”) är något främmande 

som hör hemma där, alltså kan det inte höra hemma i Vara. Borås nämns förmodligen i 

sammanhanget därför att kommunen har profilerat sig som en konststad på senare år. Helena 

nämner i vårt samtal några muralmålningar som hon tycker är fantastiska och även Pinocchio-

skulpturen som mottog en hel del kritik och som hon inte tycker om. Inte på grund av 

kostnaden då den finansierades helt och hållet av privata aktörer, utan för sin stora storleks 

skull. Generellt var det svårt för folk att se kopplingen mellan Pinocchio och Borås, enligt 

Helena. ”Och då… det var ju också innan Borås har blivit, blev det Borås är idag. Det var ju 

ingen som förväntade sig att Borås skulle… ja, bli det Borås är. Helt enkelt” säger Helena. 

För henne och kommentatorn ovan förefaller Borås vara en stad med en förändrad identitet. 

Även om de inte verkar negativt inställda till arbetet med konst i Borås överlag så tjänar 

Borås som ett exempel på en stad med en utbytt identitet, ingenting att eftersträva. När jag 

frågar Helena om Vara kommun vill gå i Borås fotspår svarar hon: 
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Nej, nej. Nej. Vara kör sitt egna race. Vara härmar ingen, Vara har ju också 

vunnit… ”Årets kommun”. Vara är litet, men Vara är väldigt, väldigt speciellt. 

(Helena) 

Här syns återigen formulerandet av en särart. Att det, tvärtemot vad några av de som tagit stöd 

i sociala förändringslogiker skildrar, finns en tydlig identitet, något att ta vara på i Vara. 

Värnandet om stationshuset och hävdandet av Varas identitet genom det och som synliggörs i 

många narrativ kan tolkas som tecken på den diskursiva kraft som är inneboende i det 

materiella. ”Att de intervjuade ofta med emfas lyfter fram de positiva sidorna och tar avstånd 

från det de uppfattar som negativa stereotyper visar på det materiellas diskursiva kraft”, 

skriver Gerber, ”bostäder, kläder och cyklar blir till viktiga element i identitetsskapandet 

eftersom de är med om att forma människor”.48 I den kontexten kan också de positiva och 

”tvärsäkra” skildringarna av Varas identitet som görs i anslutning till kritik mot konstverket 

ses som ett medvetet formulerat motstånd mot den tolkning av Vara (och därmed den 

föreställda kollektiva identiteten) som genomsyrar de politiska logiker och även sociala 

förändringens logiker som används bland annat från kommunpolitikers och tjänstemäns håll.  

Vad gäller Pinocchio-skulpturen så är det förutom upplevelsen av att det saknar koppling till 

Borås storleken som upprört allmänheten i staden mest, menar Helena. Anledningen till att 

den dyker upp i vårt samtal är att samma person som stod bakom skulpturen, chefen för Borås 

konsthall, också var en av medlemmarna i gestaltningsrådet i Vara som tog det slutgiltiga 

beslutet om The Blue Orange, berättar Helena. Möjligen kan även fler kopplingar mellan 

verken göras, särskilt vad gäller reaktionerna på dem. Både Pinocchio och The Blue Orange 

blev kritiserade för att de inte hade någon relevans för platsen, för att de inte bekräftade en 

upplevd identitet men de kritiseras också för att de tar plats och väcker uppseende genom 

storleken. Jag tolkar det som att de läses som någon form av visuell dominans av det 

offentliga rummet, en främmande och påtvingad representant för orterna de hamnat i. 

Storleken får konstverket att upplevas tvångsmässigt, det går inte att värja sig emot. I vår 

intervju tar informanten Helena också upp ämnet arkitektur och klausulen ”estetiskt 

tilltalande” och resonerar om detta:  

Det här är intressant alltså, arkitektur som konst. Arkitektur är den enda 

konstform som alla utsätts för, vare sig man vill det eller inte, varje dag. Du kan 

inte värja dig emot stadsbyggnad, för den finns där alltid och jämt. Den påverkar 

                                                           
48 Gerber, 2011, s. 51 
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också hur du mår, hur du beter dig i det område du bor i. De inre och de yttre 

värdena av där du lever och verkar helt enkelt. Och om då de som lever och 

verkar och bor där, tycker att ”nej för helvete lägg av” - vem är det då som ska 

bedöma om det är bra eller dåligt? Är det de som har mandatet över lagen, alltså 

i detta fall kommunen och… de som bestämde då, bodde de ens i kommunen? 

(Helena) 

Detta visar också på ytterligare en aspekt i formulerandet av maktutövningen som kan 

uppfattas i relation till projekterandet av The Blue Orange. Enligt Helena är det flera som 

beslutat om konstverket som inte bor i Vara, alltså tar de beslut om någonting som inte 

nödvändigtvis påverkar deras vardag. Det skapar för de kritiska Vara-borna möjligen en 

påtaglig känsla av att inte ha makt över sin egen vardagsmiljö, något som kunnat skönjas i de 

tidigare citerade kommentarerna om att kommunen och konsten har möjlighet att kringgå 

lagen, men inte ”vanliga människor”.  Flera medlemmar i Rädda Vara stationshus-gruppen 

kommenterar också hur The Blue Orange får Vara att framstå för omkringliggande orter och 

även att konstverket får de boende på orten att skämmas: 

Detta kommer gynna Varas grannkommuner. Varas invånare kommer ju flytta 

därifrån pga skammen. 

Gemene Vara-bos identitet artikuleras genom att kopplas till den kollektiva identiteten i Vara, 

representerad av The Blue Orange.  

 

Konst kostar pengar   

  Även andra informanter som jag intervjuat nämner Varas identitet som jordbruksbygd men 

de talar om det som en försvinnande identifikationsform. Gunlög Thorstensson på kommunen 

sätter det i relation till att Vara behöver en tydligare identitet och sticka ut mer, journalisten 

Peter nämner hur många jobb som har försvunnit när jordbruken avvecklats men att det också 

varit förutsättningen för exempelvis konserthuset. Det förändrar mentaliteten, menar han, men 

ett slags ”bondementalitet” sitter ändå kvar. Konst kan betraktas som en form av lyx, något 

som man menar att andra kan arbeta med men som man inte vill lägga skattepengar på själva. 

Peter tror att det är därför många yttrat sig negativt om konstverket; det kostar pengar som 

man upplever tas från andra behov i kommunen, man kopplar ihop investering i konstverk och 

konserthus med bibliotekets nedkortade öppettider som man läst om i tidningen, till exempel. 
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I Facebook-gruppen kopplas projekteringen av The Blue Orange även ihop med indragningar 

inom socialförvaltningen, till exempel i denna kommentar: 

600 000 kr får konstnärinnan… och så drog dom in LSS-barnens sommarvecka 

på Vänersnäs, som knappast kommer upp i dessa ofantliga siffror. Vara 

kommun är ett stort skämt. Kom på att vi kanske skulle fixa samma färg och 

måla om i kommunalgubbarnas rum, så de får känna på hur det ser ut???? (8/5 

2010) 

Jag tolkar koncentrationen på konstverkets prislapp som att man inte går med på konstens 

värde eller framgångsberättelsen om Vara. Här finns två konkurrerande diskurser om Vara, 

dels det som syntes i en kommentar ovan om kommunen med höga utgångsbetyg och som 

vinner priser och arbetar för tillväxt och dels det om en kommun som inskränker bibliotekets 

öppettider och gör nedskärningar inom socialförvaltningen som många förknippar starkt med 

verklig välfärd. Lotta Mossum tror att kostnaden är ett argument som man lätt tar till i kritiken 

mot offentliga konstverk men att det sällan är det som det verkligen handlar om. Hon berättar 

att Vara kommun köpte in ett glaskonstverk till konserthuset, efter The Blue Orange, utan 

Statens konstråds inblandning och att det verket kostade mycket mer. ”Och det hördes inte ett 

pip om det” säger Mossum. Hon tror att det handlar om att det blå stationshuset var mer 

visuellt påträngande än glaskonstverket och således blev argumentet om kostnaden för The 

Blue Orange mer ett symptom på hur närgånget verket upplevdes av de kritiska invånarna. 

Glaskonstverket är inomhus i ett avgränsat utrymme, man behöver söka upp det för att kunna 

se det, emedan The Blue Orange tar upp en bra bit av stadsbilden i Vara. 

 

Artikulationer om förändring  

Pläderandet för att ”rädda Vara stationshus” och låta det förbli detsamma vilar påfallande ofta 

på argument om att värdesätta historia och tradition. Precis som många kritiker använder 

sociala logiker och hänvisar till småstadsidyll när de vill berätta om vad som inte passar in i 

Vara så refererar många också till stationshusets ålder. Är något att betrakta som gammalt så 

är det historiskt och per definition värt att bevaras. Det som kan ifrågasätta denna diskurs är 

motdiskursen som säger att förändring och progressivitet är av godo per automatik, att 

förändring behövs.  Denna typ av kommentar förekommer ett flertal gånger i Facebook-

gruppen: 
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Möjligtvis att politikerna vill sätta Vara på kartan. Men de kanske kan bygga en 

helt ny byggnad istället för att ge sig på ett historiskt stationshus. 

Här formuleras både en uppfattning om maktutövandet; att det är politikernas vilja som styr 

och att de ”ger sig på” stationshuset som då framställs som ett slags offer för politiska krav, 

och en föreställning om stationshuset som en historisk byggnad. Vad ligger egentligen i 

begreppet historisk? Det man hänvisar till är att stationshuset som infrastrukturell knutpunkt 

har en historisk betydelse för Vara, att det var en förutsättning för att tätorten Vara ens skulle 

bli till. Det verkar dock initialt när Facebook-gruppen nyligen bildats råda en viss osäkerhet 

även inom gruppen över om stationshuset är att betrakta som gammalt (och därmed värt att 

bevara), vilket följande kommentar tyder på: 

Jag har fått höra att det är oklart om huset är gammalt, och ja det är det. Eller 

relativt gammalt iaf. Det är 1920 1930 tal och ersatte den träbyggnad som först 

var järnvägsstationen. Och som alla varabor vet är samhället uppbyggt kring 

järnvägen. Ingen järnväg, inget Vara. (6/5 2010) 

Det kursiverade stycket hänvisar till förförståelse man har som en del av det sociala Vara – 

”som alla varabor vet”, det är ingenting som man väntar sig ska ifrågasättas. Är man från 

Vara så vet man detta, det är en kunskap man har om man delar den kollektiva identiteten. Det 

här kan också kopplas till det jag skrev i föregående kapitel om hur man skildrat stationshuset 

som hotat i sammanhanget, och därmed även Vara, enligt denna logik. ”Ingen järnväg, inget 

Vara”.  

   Påfallande ofta stöter jag i materialet på könade artikulationer som sätter tecken, som 

konstverket, i samband med andra manligt/kvinnligt konnoterade tecken när människor 

positionerar sig som för eller emot The Blue Orange som en förändring i Varas stadsbild. Ett 

citat från Facebook-gruppen som jag återgav i förra kapitlet menade till exempel att 

”framåtanda och lite ballar skadar inte”. Här kopplas explicit framåtanda och progression – 

förändring av stationshuset – till det manliga könet. Att ha ballar anses som något positivt, det 

är mod. Vidare beskrivs The Blue Orange, när planerna fortfarande anger att huset ska bli 

rosa, genomgående med tecken med kvinnliga konnotationer. Några medlemmar i 

Facebookgruppen beskriver det som ett barbiehus och uppmanar övriga att fortsätta bjuda in 

andra Vara-bor till gruppen för att förhindra Barbie och Ken från att ”flytta in”, en annan 

skriver: 

Min pappa säger att det ser ut som ett horhus... vilka håller med? 
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Detta inlägg får flera gilla-markeringar. Ytterligare en annan kommentator skriver ett långt 

inlägg om vad som är Vara och vad som inte är Vara, följande stycke belyser också 

föreställningar om en statisk identitet och vedertagna normer: 

Jag älskar konst men inte när den ska förändra Varas i småstads själ. Vara är en 

småstad som man ska längta hem till. Stationshuset är det första man möts av. 

En småstad ska inte vara som en utvikningsflicka som försöker få 

uppmärksamhet på ytligheter och skämma ut sig. 

Kursiveringarna i båda dessa citerade kommentarer ovan belyser hur det i sammanhanget 

utskällda konstverket kopplas ihop med tecken för kvinnlig sexualitet och skam men också 

socialt stigmatiserade yrken (prostituerad och nakenmodell) och i viss mån en könshierarkiskt 

villkorad maktlöshet som också kopplas till det kvinnliga könet. Prostituerade och 

”utvikningsflickor” beskrivs generellt som utlämnade till godtycke för att kunna sälja sin 

kropp. Denna artikulation tillhör en uppfattning om det som betecknas som kvinnligt, hade det 

inte funnits en dominerande diskurs om dessa feminina konnotationer så hade de inte kunnat 

användas som en del av en kritik utan att behöva förklaras. Det är möjligt att 

kommentatorerna gör en koppling till upplevelsen av att någon ”utifrån” tar makt och 

bestämmer över Vara stationshus och att detta förkroppsligas i språket genom könade 

artikulationer. På samma sätt kan det också tolkas som en protest mot varufieringen och 

branding, ett uttryck för en upplevd skam över att behöva bjuda ut sig på marknadens villkor 

för att kunna bo kvar långsiktigt. Jag tolkar det som att dessa feminina konnotationer får stå 

som representant för det nya och främmande, det som står utanför den sociala logiken om vad 

som är passande i Vara. Även skildringen av The Blue Orange som ett barbiehus för tankarna 

till kvinnlighet men framförallt kvinnligt kodad aktivitet för barn och sätter det då i 

förbindelse med ett tecken som står för något barnsligt och därmed oprofessionellt.  På så vis 

kan det upplevas som en möjlighet att underminera makten åtminstone informellt, i och med 

att dess överordning underkänns. 

Den absolut starkaste reaktionen i materialet som kan sättas i förbindelse med könade tecken 

gällde den rosa färgen. Gunlög Thorstensson berättar i vår intervju att när det ännu inte stod 

klart att den särskilda rosa kulör man ville ha på huset inte fanns att tillgå, innan man 

bestämde sig för att måla huset blått, så var det färgen som fick mest kritik.  

Det var komplicerat med färgen, vi kallade det för korallrött – det var ett 

medvetet val av ord. Därför att vi ville komma ifrån att folk sa att det var rosa. 

Det var, och det vet ju jag som har läst på lite om saker och ting där, att rosa är 
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en komplicerad färg. Det finns ett genusperspektiv i det, det finns ett udda- ett 

utanförskap i rosa.  I vissa sammanhang. (Gunlög Thorstensson) 

Detta kan vara förklaringen till att färgen, innan huset målades blått, omväxlande beskrevs 

som korallrött, illrött, rosa och grisrosa. Beskrivningen varierar beroende på om 

kommentatorn eller informanten vill placera in konstverket i en positiv eller negativ kontext. 

Där kan, som Thorstensson säger ovan, rosa beskrivas till exempel som grisrosa för att 

illustrera ett slags utanförskap, något som är extremt och som man inte vill ha. Informanten 

Helena tror att den blåa färgen accepterades mer av kritikerna eftersom den låg närmre den 

ljust blåa nyans som stationshuset hade innan. Det stämmer med Lotta Mossum på Statens 

konstråds tes om att kritiken mot konstverk ofta handlar om vad människor är vana att se och 

därför betraktar som norm. När huset slutligen blev (blå)målat så klingade protesterna också 

av avsevärt.  

 

Information och kunskap 

Informanterna från Vara kommun, Statens konstråd och lokaltidningsredaktionen i Vara 

nämner ”okunskap” när jag frågar dem vad de tror att det breda missnöjet över The Blue 

Orange i Vara bottnade i. Lotta Mossum talar om att hon märkt att människor lätt kan känna 

sig lurade om de inte förstått ett konstverk, för henne är det viktigt att alltid arbeta transparent 

och kommunicera utåt hur man tänker när man arbetar med konsten från Statens konstråds 

sida. I The Blue Oranges fall låg detta ansvar på kommunens bord och kulturstrategen Gunlög 

Thorstensson säger att hon i efterhand tycker att de kunde ha varit tydligare med 

kommunikationen. ”Storytelling, för att säga det rakt ut” säger hon och menar att det gäller att 

förankra sådana här projekt tydligare hos invånare så att de förstår syftet och att det görs för 

hela Varas skull, att det är ett helhetstänk som handlar om mer än en blå byggnad. Innan jag 

påbörjade den här studien trodde jag att informationsmötet som hölls i konserthuset januari 

2011 var blixtinkallat för att stävja upprördheten över planerna på The Blue Orange men 

Thorstensson berättar att det alltid funnits en tanke om att man skulle ha ett möte där man 

berättade om tanken bakom verket, frågan var bara när. Ett visst problem finns i att samtliga 

som är kritiska till konstverket kanske inte heller väljer att delta i mötet av just den 

anledningen, därför valde man att kalla det just informationsmöte och inte konstafton för då 

hade människor inte dykt upp. Ordet informationsmöte relaterar till kontroversen kring verket 

och kunde därför locka människor att komma dit, menar hon. På Facebook-gruppens sida 

postar en medlem ett inlägg dagen innan mötet och frågar vilka fler som ska gå på det. Ingen 
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svarar förutom en person som skriver och undrar vad det var som sades på mötet men den 

frågan förblir obesvarad. Detta svala engagemang för mötet som handlar om just det 

konstverk som gruppen startades som motstånd till får jag anledning att återkomma till senare.  

Tilltron till kommunikationen kan tolkas som en uppfattning om att om man lyckas ”sälja in” 

definitionen av konstverket så accepteras det. Det handlar om att mana till konsensus, alltså 

inte nödvändigtvis om okunskap eller erhållen kunskap utan om godtagandet av en ordning, 

en hegemonisk diskurs. Foucault menade att relationer mellan makt och vetande etableras i 

diskurser. 49 Makt ger tolkningsföreträde och avgör den dominerande diskursen av konst, 

exempelvis att konst är opinionsbildande, ska väcka tankar eller uppmärksamhet. Kunskap är 

alltså inte nödvändigtvis makt, som det gamla uttrycket lyder, snarare ett slags 

tillägningsarbete som innebär ett godtagande av den ordning som makten producerar. Här kan 

även Foucaults ord om att makt producerar vetandet – och vetandets verklighet – erinras. 

Ingenting har en inneboende betydelse – det får den betydelse det får för att vi säger att det är 

så. Om vi upphör med att tillmäta något en viss betydelse genom särskilda artikulationer 

upphör också den diskursen att vara relevant.50  

 

Möjligheter till motstånd 

”Vad får ’dialog’ för mening på det politiska fältet när inga reella val finns att tillgå och inga 

tydliga alternativ ges?”, skriver Chantal Mouffe i inledningen till Om det politiska.51 Denna 

fråga kan också formuleras så att den passar kontroversen kring The Blue Orange i Vara. Vad 

spelar kommunikation, information och förståelse av konstverket för roll när beslutet ändå är 

taget och det inte erbjuds några andra alternativ för de kritiska invånarna än att acceptera det? 

Jag frågar Helena varför engagemanget som visades i Facebook-gruppen och protestlistor inte 

ledde till några större motaktioner, som demonstrationer eller civil olydnad. Helena säger att 

hon uppfattade engagemanget som stort, ett tag hade gruppen över 1200 medlemmar ”i en 

liten håla på 4000 personer” säger hon. Hon tror att det faktum att hon själv inte var på plats 

och organiserade en mer fysisk protest avgjorde varför ingen sådan skedde: 

 Det kanske var så att jag tappade geisten. Jag orkade inte liksom. Nej men det 

är möjligt att jag också kände att jag behövde draghjälp, eftersom jag kände att 

jag inte orkade organisera alla de där tusen människorna själv (tystnad). 

                                                           
49 Foucault, 1980, s. 125 
50 Gunnarsson Payne, 2017, s. 167 
51 Mouffe, Chantal, Om det politiska, Tankekraft Förlag, 2008, s. 11 
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Sen…som sagt – vad kunde vi göra? Mitt mål var ju bara att det inte skulle bli 

orange. The orange orange! (Helena) 

Helena ifrågasätter här själv möjligheterna till motstånd och ger uttryck för det Mouffe också 

förmedlade i sin retoriska fråga ovan – en avsaknad av valmöjligheter och alternativ, som i 

det här fallet bidrar till en upplevelse av detsamma. Även hos Helena som organiserade 

Facebook-gruppen och skapade protestlistor. Egentligen gav hon upp redan när bygglovet 

gick igenom i kommunen, berättar hon i intervjun. Bland övriga kritiker mot The Blue Orange 

verkar man dock ändå ha uppfattat vissa möjligheter till motstånd. Nedanstående inlägg kom 

tidigt i gruppens skapande och fick en del kommentarer vilket antyder att många sett det. Det 

är ett av de inlägg som visar på att fler än Helena förstår premisserna för ett realiserat 

motstånd - förutom Facebook-engagemang behövs namnunderskrifter och materialiserad 

protestorganisering. Denna kommentator har accepterat villkoren för motstånd och försöker 

agera utifrån dessa: 

 OBS Nu börjar de dra ihop sig och vi har tänkt att samla in en namnlista som 

ska skickas till miljö och byggnadsnämnden. Enligt Wallin [kommunalrådet, 

min anmärkning] är de bästa sättet att stoppa projektet att visa miljö och 

byggnadsnämnden att många är missnöjda med beslutet rent estetiskt. Är de 

någon som har en bra idé om hur man enklast löser de via Facebook? För att en 

namninsamling ska gillas krävs namn och person nummer på alla i listan. Sen 

lär vi behöva folk som ställer upp och kompletterar listan med namn utanför 

Facebook t.ex. på stora arbetsplatser, utanför ICA mm. (7 maj 2010) 

Trots detta inlägg framkommer i senare poster att namnlistan innehåller långt färre namn än 

vad Facebook-gruppen har medlemmar. Alltså har inte alla som anslutit sig till Facebook-

gruppen valt att visa sin protest mot konstverket rent politiskt för att åstadkomma en 

förändring. Varför blir inte motståndet, som jämförts och diskuterats så ymnigt i Facebook-

gruppen, realiserat i det verkliga rummet? Flera inlägg och kommentarer i gruppen talar 

explicit i termer av att begå ”civil olydnad”. Man pratar om att spraya huset med silikon så det 

blir omöjligt att måla om, att bege sig dit en natt och plocka ned byggställningarna. Eller måla 

över den nya färgen, som i den här kommentaren:  

 Kära Varabor. Jag och en sann Varabo fick just en helt briljant idé! Vi samlas 

hela gruppen en kväll efter mörkrets infall och målar tillbaka det vitt. Jag får helt 
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enkelt återkomma med datum senare, troligtvis i sommar. Alla som vill kan 

delta. Vi köper en jädra massa vit färg och 50 stycken rollers. Lånar stegar och 

bara målar tillbaka vårt kära stationshus över en natt! Alla som känner att detta 

är en bra idé kan väl kommentera denna statusrad. Fridens liljor (8/5 2010) 

Ingenting av detta sker. Arbetet med stationshuset kan inledas och slutföras utan sabotage. 

Det kan vara så som Helena beskriver sin upplevelse, att människor redan gett upp eftersom 

de till syvende och sist inte uppfattat att det fanns några reella alternativ. Men det kan också 

vara så som Lotta Mossum på Statens konstråd uppfattar det, att Facebook-gruppen delvis 

fyllde andra funktioner: 

(…) till exempel att skapa en grupp med ett gemensamt ”vi”. Sedan visade det 

sig ju ganska snart att man inte tyckte så lika inom gruppen som man trodde från 

början. Det fanns kritik och frågeställningar som var relevanta, till exempel hur 

beslut tas och hur man som invånare får reda på dem. Om diskussionen i 

forumet kan bidra till att man får reda på det, så är det toppen. (Lotta Mossum) 

Detta anknyter också till kapitlets rubrik, Facebook-gruppen är inte bara en plattform för 

politisk formering och organisering, utan har minst lika mycket potential som en plats där 

motstånd och identiteter kan formuleras kollektivt. Så tolkar jag också kommunicerandet i 

gruppen, som förhandlingar och positioneringar, snarare än en gemensam agenda för 

motstånd. Konstverket kan onekligen på så sätt ses som ett stimuli för sociala möten, precis så 

som projektledarna verkade hoppas.   

I nästa kapitel avhandlas hur acceptansen av konstverket förhandlas fram socialt i samspel 

runt verket, hur det kan förstås som en process. Förutom detta kan också Foucaults teori om 

den internaliserade makten belysa varför den civila olydnaden, som ändå lyftes som ett 

alternativt motstånd, uteblev i Vara. Enligt Foucault utövar vi alla makt både över varandra 

men också över oss själva. Makten internaliseras genom att vi tänker om oss själva i 

tankebanor som redan är etablerade. Dessa anger hur det är att vara en god och skötsam 

medborgare, hur vi ska bete oss i offentliga rum och så vidare. Vi tänker på och ser oss själva 

och vår omvärld genom de diskurser som är tillgängliga och dominerande. Kort sagt de som 

anger det vi uppfattar som verkligheten. På så sätt utövar vi maktens makt över oss själva.52 

                                                           
52 Foucault, 1987, s. 228 
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Den civila olydnaden framstår på så sätt kanske inte som ett reellt alternativ eftersom dessa 

Vara-bor trots allt inte ser sig själva som kriminella. Enligt den dominerande diskursen om 

civil olydnad och förstörelse av allmän egendom är detta klassat som kriminellt beteende, en 

slags stigmatiserad avvikelse från normen som det civiliserade samhället botar genom 

straffsystemet. Ett fängelsestraff innebär att den kriminelle individen förs bort från sitt 

vardagliga sammanhang och de normer som denne varit en del av. För att förhindra denna 

utstötning så utövar individen makt över sig själv och anpassar sig till rådande ordning. 

Därför kan civil olydnad som motstånd mot konstverket på Vara stationshus ses som en alltför 

stor risk att ta.  

Chantal Mouffe menar att människor för att kunna handla politiskt ”måste ha en möjlighet att 

identifiera sig med en kollektiv identitet som erbjuder en självbild de kan värdesätta. 

Identiteter som kan hjälpa till att begripliggöra världen och ge hopp om framtiden”.53 I den 

kontexten kan också bristen på politiskt engagemang i form av namnlistor och 

demonstrationer i Vara förstås kopplat till skildringarna av Varas identitet som har 

synliggjorts i mitt material. Många har haft en tydlig bild om vad Vara är i egenskap av 

jordbruksbygd och järnvägssamhälle till exempel, men dessa identiteter framställs också som 

rörliga och flyende då jordbruken allt mer avvecklas och andra kommunikationsmedel nyttjas 

för export. Denna identitet kan te sig osäker i en framtid där det industriella landskapet ser 

annorlunda ut. På så sätt blir det svårare att hävda dess företräde politiskt.  

 

 

 

 

  

                                                           
53 Mouffe, 2008, s. 31 
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2.3 Omladdning av konstverket  

Tredje kapitlet handlar om vändningen, när oppositionella röster slutade höras och motståndet 

tycktes vända till gillande. Vad hände egentligen? Här analyseras diskurser om identitet, 

gemenskap och identifikation. 

Invigningen 

Jag frågar Gunlög Thorstensson på Vara kommun vilka som dök upp på informationsmötet i 

januari 2011, hon svarar: 

Jag tror att alla sådana där möten, de samlar mer de som verkligen är 

intresserade än de som är emot kan man säga. Och okej jag kan säga att det 

fanns sådana som inte tyckte om det där, de fanns där, men proportionerna var 

nog omvända på mötet än vad de var ute i samhället. Den riktiga vändpunkten 

som jag uppfattade det var invigningen. (Gunlög Thorstensson) 

Invigningen av The Blue Orange på Vara stationshus sker i maj 2012. Vid det här laget har 

kommentarfältet tystnat för länge sedan i ”Rädda Vara stationshus!”-gruppen. Sista inlägget 

postas i gruppen i juli 2011. Då är det en länk till en lokaltidningsartikel som anger att de 

”rymdbumlingar”, alltså skulpturerna i styrofoamplast, som bland annat ska placeras på taket 

blir försenade. Man verkar alltså inte ha diskuterat konstverket i gruppen under det praktiska 

arbetet med stationshuset, enbart före. Informanten Peter tror att människor förmodligen 

föreställde sig att det hela skulle bli värre än vad det blev, men påpekar också att många 

invånare varit likgiltiga inför kontroversen hela processen igenom. Thorstensson tror att 

människor kunde relatera mer till verket när det faktiskt var på plats i deras miljö och Vara-

borna kunde socialisera runt det på invigningen: 

 Det här med kopplingen till det egna vet du, med barnen och esteteleverna och 

vår Scenvara, som teatergruppen heter. Edmunds Big Band som satt där, de hade 

också något sådant där fluff på sig (skratt) men det skulle ju poängtera det här 

blå, och återgick i det blåa tecknet. Jag upplevde att det kom en ganska stor 

publik men somliga var lite avvaktande kunde man nog säga - inte så mycket 

gentemot konstverket som gentemot varandra. Alltså det blir ju lite så att det 

polariserar sig liksom lite grann; är du för eller emot? “Ja jag tänkte att jag var 

lite för här” - “Ja men det är jag med”, ”Ja men du det här blir jättebra det här”. 

Man var lite osäker på hur man skulle förhålla sig…(Gunlög Thorstensson) 
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Det Thorstensson beskriver är en slags positionering som sker mellan individerna som möts 

på invigningen. För de Vara-bor som ditintills förhållit sig kritiska till verket kan ett slags 

dislokatoriskt ögonblick light ha inträffat, om vi utgår från Thorstenssons analys. Kallenberg 

beskriver dislokation som ”när subjektet upplever dislokation synliggörs sprickor eller brister 

i det sociala sammanhanget, och sådant som inte varit möjligt att ifrågasätta eller betrakta på 

ett annat sätt är plötsligt öppet för förändring”.54 Detta innebär att uppfattningarna om Varas 

fasta identitet, som deras argument mot konstverket hämtat stöd i, blev utsatta för prövning 

när de fick se andra invånare interagera med och runt verket i form av dansare, åskådare 

etcetera. Man har använt en normerande bild när man beskrivit vad som är Vara men 

upptäcker att Vara också kan vara detta nya. Kontingensen synliggörs och konstverket kan 

förstås i en ny kontext. Invigningen öppnar på så sätt upp för nya artikulatoriska praktiker där 

The Blue Orange kan kopplas till den kollektiva identiteten eftersom ”alla” är där och de är 

Vara-bor, verket normaliseras och får en ny mening genom invigningen. Detta visar på 

invigningens potential som ritual, att den fungerar som ett slags inkluderande akt där The 

Blue Orange officiellt får en plats i Vara. Det är något som åtminstone måste accepteras, i och 

med sin storlek. För de som inte gick på invigningen, som Helena, kan acceptansen istället ha 

kommit gradvis, när man fått vänja sig vid det nya inslaget i stadsbilden. 

    Gunlög Thorstensson berättar att man anlitat en stadskoreograf som förr jobbade med 

konserthuset och att hon nu koreograferat hela invigningen med dansare, damer i 

krinolinkjolar i samma blåa färg som stationshuset, teatersällskap och lokala skolelever. 

Koreografen hade tidigare också engagerat kommunens brandkår och skapat ”Vara 

Firefighters” som även reste utomlands och uppträdde med hennes koreografi. Thorstensson 

berättar om hur hon hade sett dem på torget i ett framträdande en gång ” Det var så roligt. Så 

roligt. Och det här var ju sådana som man kan tänka sig är svåra att engagera i saker och ting” 

säger hon och syftar på att det var manliga, i många fall medelålders, deltidsbrandmän som 

man kanske inte väntade sig skulle ställa upp på något sådant. Att hålla informationsmöten är 

en sak, menar Thorstensson men det handlar också om att anspela på känslor: 

Laddningen när man har sina små barn som dansar balett den här och när de här 

tanterna springer omkring och är tossiga, våra musiker och några skådisar och 

amatörer, då händer det något med känslolivet då blir det accepterat och man 

                                                           
54 Kallenberg Silow, 2016, s. 48 



52 
 

måste inte tycka om verket men man behöver acceptera det. Det kände jag, att 

därför flyttar vi någonting den dagen. (Gunlög Thorstensson) 

 

Identifikationsprocesser  

Jag förstår identifikation som en process liksom Gunnarsson Payne beskriver det, att 

människors identifikationsprocesser pågår livet ut.55 Att konstverkets betydelse ständigt 

konstrueras genom sociala förhandlingar, i samtal mellan människorna i Vara och även i 

Facebook-gruppen, gör också att människor kan pröva sina identiteter mot det. Ett exempel på 

detta finns i Facebook-gruppen, där en kommentator tidigt i gruppens begynnelse (9/5 2010) 

skriver ”Då finns det en uppsjö av pengar när kommunen ska göra nåt” när man diskuterar 

vilket slöseri med skattemedel The Blue Orange är. Nästan ett år senare när flera positiva 

kommentarer om planerna på verket har postats som motvikt till de övriga, skriver samma 

person: 

Eftersom jag gillar Starka Färger så tycker jag att stationshuset ska målas i grälla 

färger.  Antar att ni som gillar stilrent hade kräkts över mina häftiga färgval i 

huset jag hade i Småland... nu hyr vi ... och då kan inte min kreativa sida göra 

som den vill! (1/3 2011) 

Här artikulerar kommentatorn sin identitet genom att förespråka starka färger på stationshuset 

och koppla ihop sina preferenser med kreativitet. Här kontrasteras också positioner mot 

varandra, ”ni som gillar stilrent”, för att framhäva skillnader.  

Även Helena medger att hon ändrat åsikt om The Blue Orange över tid, även om hon inte var 

med på invigningen. När jag frågar henne varför hon tror att kommunen ville ha konstverket 

så säger hon att det förmodligen var wow-faktorn, ”det får man ju ge dom – alla som åker 

genom Vara säger ju ’oj!’”. Sen säger hon efter en stunds tystnad: 

Och nu såhär, jag gillar ju det blåa. Det blå huset det är liksom - det är jävligt 

coolt! Jag gillar det. Och jag förstår liksom rent teoretiskt varför. Det var ju det 

jag kom fram till också, det var ju lite jobbigt, men (lång tystnad) wow-faktorn 

är ändå - ja jag tror det var det som var den stora grejen. Det handlar ju om att 

skapa platser…(Helena) 

                                                           
55 Gunnarsson Payne, 2017, s. 265 
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Helena pratar om cultural planning, en metod för kulturell samhällsutveckling där insatser 

görs för att stärka platser attraktionskraft. Hon hänvisar till ett område, Neal’s Yard, i London 

där de har byggt färgglada hus på en hel gata och på så sätt skapat en plats som lockar till sig 

turister. Hon tycker att man borde göra samma sak i Vara för att lyckas helt med 

platsskapandet, nu står ju bara stationshuset där som en solitär, menar hon.  För Lotta 

Mossum på Statens konstråd är det tvärtom självklart att det bara var stationshuset som skulle 

ha en stark kulör just för att konstnären Katharina Grosse arbetar i den färgskalan och det är 

viktigt att konstverket skiljer sig från sin omgivning. Här möts förståelser av konst som å ena 

sidan något i sin egen kraft, som har ett värde i sig själv och kan stå som en solitär; och å 

andra sidan konst med ett praktiskt syfte och som en del av en ambition. Helena förstår 

konstverket utifrån sin yrkesmässiga subjektsposition där man talar om att skapa platser 

medan Mossums som projektledare för Statens konstråd skapar verk som först och främst ska 

tala för sig själva. Helena förstår marknadsföringsaspekten av konstverket i relation till Vara 

men delar inte Mossums position när det gäller konstdiskursen, hon tycker tvärtom att bara ett 

enda färgglatt hus ser konstigt och ofärdigt ut. Detta visar återigen hur konstverkets mening är 

beroende av kontexten det tolkas i och att konst som begrepp är att betrakta som en flytande 

signifikant som ständigt formuleras och omformuleras för att passa olika syften och 

sammanhang.  
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3. Avslutande diskussion 

Min övergripande avsikt med den här studien var att undersöka förståelsen av offentlig konst 

som en process, en slags social förhandling om positioner som kan villkoras av diskurser och 

samhälleliga maktstrukturer. Det jag fann i materialet om The Blue Orange genom min analys 

var diskursiva kamper, inte bara om konst och uppfattningen om vilken roll konstverket skulle 

spela i Vara utan också kamper om diskursen om vad Vara är och bör vara. Genom talet om 

konstverket fördes berättelser om kommunens identitet upp på orten. Dessa berättelser tog 

både stöd i sociala logiker om vad Vara är men också i fantasmatiska och politiska logiker om 

vad Vara ska vara - och skulle kunna riskera att bli i ett samhälle där konkurrensutsättningen 

ökar mellan kommunerna. Detta nödgar kommunala politiker och tjänstemän att anpassa sig 

efter marknadens villkor genom att söka öka ortens attraktionskraft. Den nyliberala 

konkurrensmodellen leder till en slags identitetsmässig kapprustning för kommunerna. 

Informanter från kommunen och Statens konstråd berättar att man ville skapa en bild av en 

kreativ kommun med framåtanda. Konstverket skulle vara ett tecken för detta. De formulerar 

Varas identitet som vag, ”hängande i luften”. Detta sattes av kommunens kulturstrateg i 

relation till berättelsen om Vara som en landsort. Hon poängterar dock att just den 

jordbruksindustri som definierat bygdens historia, och som fortfarande påverkar diskursen om 

Vara som ”landet”, under de senaste decennierna avvecklats kraftigt. 

Lokaltidningsjournalisten Peter påpekar också detta och menar att den avvecklingen också var 

en förutsättning för Varas konserthus, som ofta omnämns i samband med The Blue Orange. 

Det gav plats för något nytt – kanske skapade det också ett behov av något nytt? Konserthuset 

byggdes i början på 2000-talet och uttrycks också som en del i Vara kommuns satsning 

framåt. Man vill locka folk till bygden. Inte bara nya, kapitalstarka invånare utan även 

turister, vilket kommunalråd Jan-Erik Wallin uttrycker explicit i en radiointervju. Jag 

uppfattar det som att diskursen om konst som progressiv, och därmed stärkande av ett 

varumärkes attraktionskraft som i kommunalrådets uttalande, hämtar kraft i diskursen om 

konsten som ett socialt stimuli just genom skapandet av engagemang och uppmärksamhet. 

Denna diskurs för en kamp med diskursen om konst som dekoration och utsmyckning, som 

något avhängigt sin omgivande miljö. De kritiska röster mot konstverket som återfinns i mitt 

material tar ofta stöd i den sistnämnda diskursen. Vissa menar att man väl kunde ha målat 

fönsterkarmar och listverk i en vanlig vit färg och behållit taket som det var om det nu skulle 

målas. Andra tycker visst att stationshuset behöver en uppfräschning men att det kunde räckt 

med några snygga blomkrukor. 
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Utifrån dessa berättelser ovan om konstverket The Blue Orange och Vara kan slutsatsen dras 

att konstverket på många sätt handlar om identitet för bygden - och därmed har ett 

marknadsföringsvärde enligt de som förespråkar det. Konstverket placeras in i en 

framgångsberättelse där man går från budgetunderskott och använder ortens entreprenörsanda 

för att driva på ett förändringsarbete som ska leda till att Vara placeras på kartan som en 

kreativ kommun. Diskursen om Vara som en entreprenörskommun där man vinner priser och 

placeras högt i olika rankningar används inte bara i kommunhuset utan har även 

genomslagskraft ute i samhället vilket syns i Facebook-gruppen ”Rädda Vara-stationshus” där 

somliga av medlemmarna inte alls anser att stationshuset behöver räddas utan tvärtom menar 

att konstverket behövs i Vara och sätter det i relation till framåtanda och progressivitet. De 

menar att lite förändringar inte skadar. Jag ser detta som en motbild av Vara som framförs i 

kommentarfältet i Facebook-gruppen, eftersom de allra flesta som är med i gruppen tar stöd i 

diskursen om Vara som en jordbruksbygd och beskriver en småstadsidyll där man inte vill ha 

normstörande inslag. Det spelar ingen roll att jordbruksindustrin sakta men säkert avvecklas 

och sysselsätter allt färre, den sociala logiken om vad Vara är bygger på en historia om vad 

som en gång skapade Vara, oaktat dess framtida möjligheter i ett marknadsstyrt samhälle. 

Järnvägen var en förutsättning för exporten av spannmålsprodukter och skapade Vara som 

knutpunkt under 1800-talet. På så sätt är stationshuset för många Vara-bor intimt förknippat 

med ortens historia och därmed den upplevda kollektiva identifikationsformen. ”Rädda Vara 

stationshus!” är en uppmaning, inte att främst rädda stationens funktion, utan snarare att 

bevara något som bekräftar upplevelsen av en solid kollektiv identitet, rädda det som man 

uppfattar som Vara. Jag läser det även som en uppmaning att motstå krafter utifrån som vill 

förändra villkoren för de som lever i Vara. Det visar också anspelningarna på rädslan för att 

tågen ska sluta stanna i Vara. Genom att argumentationen ofta tangerar frågor om identitet 

och maktutövning, vad som händer om förändringen av stationshuset inte genomförs och SJ 

drar undan sin verksamhet till exempel, så läser jag motståndet mot The Blue Orange som ett 

sätt att protestera mot bilden av Vara som beskrivs ovan. Som något i behov av förändring 

eftersom det som finns där nu inte anses räcka till.  

Förhandlingen om konstverket och positioneringen det medför hos de engagerade invånarna 

kan med andra ord tolkas som uttryck för upplevelsen av maktutövning. I materialets kritiska 

röster förbinds konstverket med makt i berättelser om vad myndigheter som kommun och stat 

kan ta sig friheten att göra med stadsbilden. Möjligheter som motståndarna mot konstverket 

förefaller uppleva sig sakna genom lagstadgar när de jämför myndigheternas friheter med 
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”vanliga” medborgares, som de positionerar sig själva som. Lagstadgar, som Plan och 

byggnadslagen, skapar normer för vad som är accepterat att göra och inte i den offentliga 

miljön. I denna kritik mot The Blue Orange framstår konstverket som en symbol för 

myndigheternas makt att kliva utanför dessa normer. På så sätt kan det tolkas som en 

maktmanifestation, att visa vad myndigheter kan och får göra och att invånare inte har samma 

möjligheter. I flera kommentarer som jag citerade i analysen beskrivs också konst som just 

normöverskridande och samtidigt något ”fint” vilket verkar skildra något onåbart för vanliga 

människor. Konst förefaller kunna uppfattas som elitistiskt just för tillåtandet det innebär att 

stiga utanför normerna och de sociala logikerna – det skapar ett handlingsutrymme som 

”gemene man” inte upplever sig själva ha. Det som saknar regler upplevs som oberäkneligt 

och hotfullt. När det som i PBL:s fall finns godtyckliga klausuler som lämnar utrymme för 

subjektiva tolkningar, till exempel om vad som är ”estetiskt tilltalande”, lämnar det också 

utrymme för maktutövning eftersom det inte finns några givna kriterier att hålla sig vid och 

besluten därmed blir starkt beroende av enskilda tjänstemän. 

 

Jag har beskrivit konst som en flytande signifikant och menar också att exemplet med PBL 

visar på hur den diskursiva kampen om vad som är estetiskt tilltalande, och därmed konst, 

öppnar upp för flera olika praktiker och artikulationer. I den bemärkelsen och utifrån denna 

studie kan konst betraktas som något som används och innehåller en omvälvande eller 

bekräftande potential ur ett maktperspektiv. Att förklara motståndet i termer av okunskap kan 

därmed dölja de politiska ideologier som praktikerna emanerar ur. Som jag redogjorde för i 

bakgrundskapitlet så användes offentlig konst på 1930- och 40-talet främst av staten i 

uppbyggnaden av ett Sverige som var starkt influerat av folkhemsidéer. Konsten skulle föras 

ut till folket och bilda arbetstagare och medborgare, dess dekorativa funktioner framhölls och 

skulle stimulera till skötsamhet i en nation på tillväxt. Om medborgarna trivdes i de offentliga 

miljöerna skulle det mana till stabilitet och ordning. För att tala med Sennett så är de statliga 

institutionerna idag på tillbakagång vilket sätter större press på kommunerna att konkurrera 

om den kapitaltillväxt som ökande invånarantal och turism innebär. Det minskande statliga 

byggandet och utförsäljningar av beståndet har också påverkat Statens konstråds 

uppdragsformulering som beskrivet i bakgrundskapitlet. Man arbetar fortfarande med 

offentlig konst som en demokratisk hävstång där dess sociala verkan på boende i närmiljön 

och inkludering i samhället är i fokus. Det visar projekt som Konst händer där man 2016-

2018 på politiskt initiativ explicit arbetar med områden där valdeltagandet är lågt. I dessa 
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projekt är invånarinflytandet och de boendes interagerande med konsten av vikt. Deras 

samarbeten med kommuner som Vara har annorlunda förutsättningar.  Statens konstråds roll i 

projekt som The Blue Orange är främst den som konstexpertis, i dessa fall är man inte den 

part som formulerar konstens syfte utan det gör kommunledning och -politiker, på 

marknadens villkor. Även om man tar stöd i diskursen om konstens pedagogiska och socialt 

stimulerande verkan när man förklarar verket i Vara så är syftet snarare att kommunicera med 

människor utanför Vara än de som bor där. Det visar de fantasmatiska logiker som motiverar 

The Blue Orange och beskriver fantasin om en kreativ och attraktiv plats som lockar till sig 

turism. Varför öppnade inte Vara kommun upp för invånarinflytande på konsten på samma 

sätt som Statens konstråd gör i Konst händer-projektet som initieras några år senare? Det 

enkla svaret är såklart att det inte är samma slags projekt och att man redan visste vad man 

ville ha, vilket också blev tydligt i mina intervjuer. De kommunala aktörer som var 

involverade i projektet hade, som Lotta Mossum beskriver det, en klar vision. De hade ett 

syfte med konstverket, att profilera Vara och väcka intresse för orten. Konst händer är en del 

av regeringssatsningen Äga rum och syftar just till att utveckla metoder för invånarinflytande i 

områden där det finns socioekonomiska problem och de boende inte deltar i det svenska 

samhället genom sin rösträtt. Dessa områden benämns också som miljonprogramsområden 

och sådana brukar generellt beskrivas som socialt oroliga med hög brottslighet. Kanske är 

invånarinflytande i den offentliga konsten inte aktuellt i en ort som Vara eftersom invånarna 

där redan upplevs ta del i samhällsutvecklingen genom att arbeta, betala skatt och rösta? Om 

brottsligheten inte är hög så finns ingen oro att ta hänsyn till, det finns inte ett oreglerat 

”parallellsamhälle” som hotar majoritetssamhället. Detta visar inte minst den uteblivna civila 

olydnad som framlades som ett alternativt motstånd flertalet gånger i Facebook-gruppen.  

Med Foucaults teori om den internaliserade maktens mekanismer så kan icke-realiserandet av 

detta alternativ tolkas som att det inte ingick i vare sig den individuella eller kollektiva 

självbilden. Vi tänker på oss själva utifrån tillgängliga och dominerande diskurser som anger 

hur det är att vara en god medborgare, granne och medmänniska till exempel.56 Om det inte 

finns en kriminalitetsfrämjande kultur i Vara så framstår inte det som ett reellt alternativ när 

kärnfrågan handlar om just Varas identitet. Man uppfattar att det inte finns något utrymme för 

reellt motstånd, den hegemoniska ordningen framträder med tydlighet och får tanken på civil 

olydnad att framstå som främmande att praktisera eftersom det inte ingår i bilden man har av 

sig själv eller den kollektiva identiteten. I den kontexten är acceptansen ett sätt att godta den 

                                                           
56 Foucault, 1987, s. 228-229 
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samhälleliga maktordningen. 

 Detta kan kopplas till Foucaults definition av panoptikon, känslan av att ständigt bli 

övervakad av makten och därför disciplinera sig själv och följa rådande normer för att inte bli 

bestraffad av makten för sådant som kan betecknas som ett avvikande beteende, vilket 

kriminalitet oftast gör.57 Detta kan också definieras som att känna sig sedd som medborgare 

och därmed ett bekräftande av de privilegier och plikter som medföljer. I identifierandet av en 

samhällelig maktordning kan det också finnas en slags kapitulation, eftersom inga konkreta 

alternativ till The Blue Orange bjuds i Vara. Förslaget är redan godkänt och beslutet taget. I 

Facebook-gruppen diskuteras demonstrationer och protestlistor utanför ICA, men dessa 

förslag verkar inte realiseras i praktiken. En protestlista går dock viral men den får långt färre 

underskrifter än vad gruppen har medlemmar. Vad kan detta bero på? Kanske upplevs inte 

maktutövningen så restriktiv i Vara ändå, kanske finns det inte tillräckligt mycket oro. En 

möjlig förklaring är också att Facebook-gruppen snarare fyller funktionen som en plattform 

för sociala förhandlingar och uttryck för gemenskap och kollektiv identitet än ett mobiliserat, 

unisont motstånd. Därmed har den redan spelat ut sin roll som samlingspunkt och därför blir 

det materialiserade motståndet överflödigt. I kommentarfälten utläser jag inte främst en kamp 

för att rädda stationshusets funktion eller utseende, snarare läser jag det som en kamp om 

rätten att definiera en kollektiv identitet som tydlig eller svag och ett motstånd mot bilden av 

en ort som behöver förändras. I materialet frammanas också bilden av Facebook-gruppen som 

ett digitalt rum för förhandlingar om vad Vara är och ska vara, snarare än ett homogent 

motstånd mot The Blue Orange. Detta stärker också mitt intryck av att uppfattningen om 

konstverket, och kanske offentlig konst överlag, inte är kodad av kunskap och information 

främst som kulturstrategen Gunlög Thorstensson och Lotta Mossum på Statens konstråd 

nämnde, utan snarare av social positionering och frågor om identitet som är avhängiga 

upplevelsen att ha makten över det man betraktar som sina egna rum. Thorstensson säger 

också under intervjun på kommunhuset i Vara att invigningen var vändpunkten för många 

kritiker, snarare än informationsmötet. Hon menar att verket fick en ny innebörd för invånarna 

när de fick samlas omkring det med sina barn och grannar. Firandet med glass, dans, musik 

och talare hade en slags ceremoniell verkan och vidgade bilden av vad Vara kan vara – det 

kan fortfarande vara detsamma med ett blått konstverk. Detta visar på normernas 

förändringspotential och diskursernas bräcklighet. Diskurserna om det passande och vad som 

är idyll är också motstridiga i gruppen, den enda konsensus som råder är att de flesta inte vill 

                                                           
57 Foucault, 1987, s. 235 
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ha ett konstverk till stationshus. I övrigt varierar förslagen om vad man ska göra åt det eller 

ersätta det med. Förhandlingar om vad som är norm pågår ständigt i gruppen, ord som 

småstadsidyll och landsort används men fylls med olika innebörder och leder till varierande 

slutsatser. Det intressanta är att konstverket, genom Facebook-gruppen, kan sägas ha gett den 

verkan som kommunen och Statens konstråd också motiverade det med – det skapade social 

stimulans och fick människor att mötas och diskutera konstens gränser.  

En avslutande reflektion bär jag med mig efter att ha talat med Gunlög Thorstensson om 

invigningen och med Helena om hennes ändrade åsikter om The Blue Orange. Många i 

Facebook-gruppen var emot konstverket då de inte ansåg att det beaktade Varas tradition, 

historia och identitet. När kommunen med sitt inofficiella program ”Vara vågar” bygger 

konserthus och inomhusbad och vågade konstverk kanske invånarna ser det som att de 

faktiskt skapar en ny identitet, det blir en historisk vändning med nya traditioner som man tar 

med sig in i framtiden. Att Vara vågar. Det kanske faktiskt är det som är Vara nu? 
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Sammanfattning 

I studiet av meningsskapandet och motståndet mot det offentliga konstverket The Blue 

Orange i Vara som uppfördes 2012 upptäckte jag att det som framförallt villkorade läsningen 

av verkets betydelse var hur det relaterade till en upplevd kollektiva identitet. I kritiken mot 

konstverket lyfte man fram att verket inte ansågs passa in i sin omgivning. Varas identitet 

formulerades i termer av småstadsidyll och landsort och de kritiska invånarna menade att 

Katharina Grosses färgglada konstverk inte passade in i den bilden av vad Vara är. 

Kommunala tjänstemän och politiker talar snarare om vad Vara vill vara och placerar in 

konstverket i en framgångsberättelse om en kommun som genom entreprenörsanda och mod 

gått från budgetunderskott till att bygga konserthus. I den framgångsberättelsen blir The Blue 

Orange som Sveriges största konstverk en symbol för ett nytt, kreativare Vara som lockar till 

sig turister och nya invånare. En slags produkt som används i brandingen av kommunen. 

Konstverket beskrivs av förespråkare som ett tecken på progressivitet emedan kritikerna talar 

om det som ett normstörande inslag. Det sistnämnda kan tolkas som en upplevelse av 

maktutövning riktad mot Vara-borna där de inte ser sig ha makten över sitt gemensamma 

utrymme, normerna beskrivs som en trygg, fast punkt. Det framträder också i kritiken där 

kommunen anses kunna kringgå lagar och förskrifter på ett sätt som gemene man inte 

upplever sig ha möjlighet till. I den kontexten lyfts konstens förmåga att tillåtas överskrida 

normer fram som en möjliggörare för maktutövningen. Denna analys är ett bidrag till studiet 

av hur transformationsprocesser av offentliga utrymmen kan påverka och föra upp uttryck för 

lokala, kollektiva identifikationer och på så sätt synliggöra samhället i människan. Den visar 

också hur politisk makt och samhälleliga strukturer, som de nyliberala marknadsincitamenten 

och minskad statlig aktivitet, påverkar den offentliga konsten och de gemensamma rummens 

betydelse.  

 


