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Abstract  
Moving sculptures in the public space - An analysis of temporary art projects 

effects and significance on the public space and its sculptures  
 

This essay examines three art projects that temporarily moved public sculptures to new 

locations. This thesis aims to analyze what effects these projects have on the public space and 

what significance it has on the public sculptures concerning conceptions of democracy and 

temporality. The conclusion of the essay is based on theories on public space and democracy 

by Catharina Gabrielsson and Rosalyn Deutsche. To analyze the aspect of temporality the essay 

relies on Elizabeth Freeman's theory of Chrono normativity and Catharina Gabrielsson's and 

Magnus Andersson's definition of the concept of annual growth rings (årsringar) in sites. The 

essay further uses Jessica Sjöholm Skrubbe's revision on Wolfgang Kemp's methodology of the 

aesthetics of reception and Roland Barthes's theory of semiotics to analyze the significance of 

the sculptures in the public space. The results of the analysis show that the art projects open up 

for different democratic possibilities in the public space by temporarily moving public 

sculptures. 

 
Populärvetenskaplig sammanfattning  
Uppsatsen undersöker tre temporära konstprojekt som tillfälligt förflyttade skulpturer i det 

offentliga rummet. Undersökningen synliggör effekter som projektens skulpturförflyttningar 

haft på det offentliga rummet i förhållande till föreställningar om demokrati och temporalitet 

samt vilken inverkan förflyttningarna haft på skulpturernas betydelser. Effekter som uppstod 

har visats vara att skulpturförflyttningarna skapade möjlighet för att stärka demokratiska 

värderingar samtidigt som det också skapade konflikt. Andra effekter visade sig påverka 

uppfattningar om normativ tidsordning och permanens. Uppsatsen har också visat att 

skulpturförflyttningar kan ha en inverkan på skulpturernas betydelser. Betydelser visades kunna 

antingen förstärkas av en förflyttning, förbli helt oförändrade eller till och med förändras helt.    

 

Nyckelord: Det offentliga rummet, Offentlig konst, Skulpturer, Demokrati, Temporalitet, 

Krononormativitet, Årsringar   
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1. Inledning 
 

 

1.1 Motivering 
 

Offentliga skulpturer är ofta förekommande i parker, utanför institutioner, på gator och torg 

samt andra offentliga rum. I Sverige har offentliga skulpturer varit en allt vanligare del av de 

offentliga rummen sedan mitten av 1800-talet.1 Utformningen av offentliga skulpturer har 

genom tiden utvecklats från minnesmonument och statyer över svensk historia med gestaltade 

kungar, till skulpturer föreställande nymfer i stadsparker, till moderna och abstrakta 

gestaltningar i allt fler offentliga rum. Under 1900-talet utvecklades den offentliga konsten mot 

ett mer socialt behov och föreställningar om konstens tillgänglighet för alla spreds.2 Offentliga 

skulpturer har länge haft en förevigande funktion, med syfte att erinra och bilda, genom deras 

varaktighet och permanens.3 Utvecklingen har lett till vad som idag verkar vara alltmer inriktat 

på efemära eller tillfälliga konstprojekt för skulpturer och annan konst inom det offentliga 

rummet.4 Denna uppsats granskar offentliga skulpturers effekter och betydelser i relation till 

det offentliga rummet och de som vistas inom det, till exempel invånare i en stad. Uppsatsen 

behandlar frågor om innebörder av rumslighet och temporalitet i förhållande till tre konstprojekt 

som å ena sidan har verkat inom den tillfällighetstrend som uppstått men som å andra sidan har 

använt redan befintliga skulpturer i det offentliga rummet.   

 

Under några sommarmånader år 2016 och 2018 i Västra Götalandsregionen förflyttades flera 

skulpturer i det offentliga rummet och fick tillfälligt nya placeringar. Tre konstprojekt var 

ansvariga för skulpturförflyttningarna. Konstprojekten omfattade flera skulpturutbyten 

kommuner emellan inom Västra Götalandsregionen. Utbytena innebar förflyttningar av 

skulpturer mellan kommuner snarare än mellan två specifika platser, ett utbyte innebar därför 

inte att en skulptur fick ersätta den exakta platsen av en annan utan bara tilldelades en ny plats 

inom kommunen i fråga. För samtliga projekt var utbytena tillfälliga och skulpturerna 

                                                
1 Sandström, Sven, Stensman, Mailis & Sydhoff, Beate, Konstverkens liv i offentlig miljö, Sveriges 
allmänna konstfören., Stockholm, 1982, s. 5 
2 Ibid, s. 5-7, 13-15 
3 Ibid, s. 13-14 
4 Gabrielsson, Catharina, Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur 
och politiska föreställningar, Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska högskolan, Diss. Stockholm : 
Kungliga Tekniska högskolan, 2007, Stockholm, 2006, s. 230-231 
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återfördes till sina ursprungliga placeringar efter några månaders tid. Det första projektet är Vi 

byter skulpturer med varandra som genomfördes år 2016 mellan kommunerna Borås och 

Ulricehamn. Där genomfördes ett utbyte av totalt två skulpturer, en från Ulricehamn till Borås 

och en från Borås till Ulricehamn. Det andra projektet är Vi byter skulpturer med varandra som 

genomfördes 2018. Då var det mellan kommunerna Borås, Ulricehamn, Uddevalla och Skövde. 

I detta projekt bytte totalt sex skulpturer plats, tre från Borås, och en från vardera av de andra 

kommunerna. Det tredje projektet är Vart tog våra skulpturer vägen?. Även detta projekt 

genomfördes 2018 men involverade samtliga femton kommuner i Skaraborg. Dock var det bara 

sex skulpturer som var med i detta projekt och som fick nya tillfälliga placeringar. De tre 

projektens närhet i tid visar på en aktualitet för samtiden och projektens växande omfattning 

tyder på att detta inte är något isolerat eller ensamt i sitt slag fenomen.   

 

Eftersom projekten arbetade utifrån ett temporärt koncept men använde redan befintliga 

skulpturer för att genomföra projekten problematiserar uppsatsen dessa projekt i förhållande till 

föreställningar om demokrati, kulturarv och temporalitet. Detta genomförs genom att lyfta fram 

och analysera projekten utifrån teorier om årsringar och krononormativitet som berör 

föreställningar om tid och utveckling. Förhållandet till demokrati och kulturarv är uppsatsens 

fokusområde på grund av att offentliga skulpturer ofta anses vara en egendom för de som vistats 

i det offentliga rummet och har tillskrivits en ställning som permanenta inslag i det offentliga 

rummet. En förflyttning så långt som till en annan kommun skulle utifrån detta synsätt innebära 

att de som vistas inom det offentliga rummet berövas sin egendom och att platsen berövas vad 

som kan uppfattas som kulturarv. Uppsatsen tar sitt avstamp i skärningspunkten mellan ett äldre 

förhållningssätt där offentliga skulpturer förknippas med permanens och ett nyare 

förhållningssätt där alltfler konstprojekt idag är tillfälliga. 

 

 

1.2 Problemformulering och syfte 
 

Projekten i fråga problematiseras utifrån deras metod att använda redan befintliga skulpturer i 

det offentliga rummet för att genomföra temporära konstprojekt. Uppsatsen ämnar att 

synliggöra vilka effekter projektens skulpturförflyttningar har på det offentliga rummet i 

relation till föreställningar om demokrati och temporalitet. Därutöver ämnar uppsatsen granska 

skulpturförflyttningarnas inverkan på offentliga skulpturers betydelser. Syftet med uppsatsen 
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är alltså att granska vilka konsekvenser dessa projekt har på det offentliga rummet utifrån 

föreställningar om demokrati och temporalitet men också att uppmärksamma det skifte som 

uppstått för offentlig konst inom det offentliga rummet. De frågor som uppsatsen ställer är:  

 

−   Hur påverkas det offentliga rummet som demokratiskt medium när offentliga skulpturer 

förflyttas?  

−   Hur problematiserar skulpturförflyttningarna föreställningar om demokrati och 

offentlig konst som allas egendom?  

−   Vilka effekter genererar skulpturförflyttningarna på det offentliga rummet?  

-   i förhållande till demokrati? 

-   i förhållande till föreställningar om permanens och stadsrummets årsringar och 

krononormativitet? 

−   Vilken inverkan har skulpturförflyttningarna på skulpturernas betydelser? 

 

 

1.3 Teori  
 

För att undersöka de offentliga skulpturerna är det nödvändigt att redogöra vad det offentliga 

rummet innebär för undersökningen. En grundläggande förståelse av det offentliga rummet är 

att betrakta det som ett medium. Detta perspektiv är hämtat från Catharina Gabrielsson. För att 

få svar på frågeställningarna används de två teoretiska begreppen årsringar och 

krononormativitet. Dessa begrepp är huvudsakligen hämtade från Catharina Gabrielsson och 

Elizabeth Freeman. Underliggande teori som bidragit till min förståelse för mer generella 

begrepp såsom demokrati och offentlighet, också i relation till konst, är framförallt hämtad från 

Rosalyn Deutsches essäsamling Evictions: Art and Spatial Politics.5 Deutsche berör i sina 

essäer andra teoretiker, till exempel Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Henri Lefebvre och 

Claude Lefort, vilka alla på ett eller annat sätt bidrar till en mångfacetterad förståelse för hur 

offentlighet och demokrati kan uppfattas och förhållas till konst i det offentliga rummet.  

 

 

1.3.1 Begreppsdefinitioner  

 

                                                
5 Deutsche, Rosalyn, Evictions: art and spatial politics, MIT Press, Cambridge, Mass., 1996 
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Följande begrepp används som teoretiska verktyg i undersökningen. Begreppen både synliggör 

och möjliggör undersökningens ändamål. De synliggör vilken inriktning undersökningen tar 

teoretiskt och de möjliggör undersökningens utförande genom att utgöra teoretiska verktyg 

nödvändiga för att uppnå uppsatsens syfte och svara på frågeställningar.     

 

 

-   Offentliga rummet som medium  

 

För att redogöra hur det offentliga rummet uppfattas och används i denna studie tillämpas 

Catharina Gabrielssons definition av det offentliga rummet som medium. Gabrielsson redogör 

för termen medium i avhandlingen Att göra skillnad. Det offentliga rummet som medium för 

konst, arkitektur och politiska föreställningar.6 Begreppet medium tillskrivs innebörden av 

”något som möjliggör något annat”, till exempel en länk, mellanled eller redskap.7 Ett medium 

är vad som befinner sig mellan en sändare och en mottagare, mellan subjekt och objekt, innehåll 

och tolkning, form och funktion. Platsen förklarar Gabrielsson som ett medium där historiska 

och sociala betingelser samt konstens och arkitekturens förhållningssätt infogas. Begreppet 

medium lyfter fram det offentliga rummets betydelse som ett sammanbindande element. Det 

kan ge insikt för hur bland annat estetiska och politiska betydelser sammanflätas av det 

offentliga rummet. Gabrielsson förklarar det offentliga rummet som ett medium för att föra 

samman det som teoretikern Hannah Arendt kallar det gemensamma och verkliga. Därtill 

förklaras också det offentliga rummet som ett medium som möjliggör synligheten av den skärm 

som filosofen Henri Lefebvre menar att samhället ”projicerar sitt ljus och sin skugga” på.8 Det 

offentliga rummet blir därmed ett medium som synliggör ett samhälles positiva och negativa 

sidor. Det Gabrielsson lyfter fram genom hänvisning till Lefebvre är att det offentliga rummet 

kan uppfattas som en socialt producerad och producerande ordning, fullt beroende av dess 

teoretiska och faktiskt fysiska innehåll samt dess kontext. Lefebvre bidrar också till förståelsen 

av det offentliga rummet som producerat av och som symbol för makt.  

 

                                                
6 Gabrielsson, Catharina, Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur 
och politiska föreställningar, Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska högskolan, Diss. Stockholm : 
Kungliga Tekniska högskolan, 2007, Stockholm, 2006 
7 Ibid, s. 18 
8 Ibid, s. 17-18 
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Gabrielsson klargör att undersöka det offentliga rummet som medium innebär att både betrakta 

rummet som socialt producerat och som fysik form av verklighet.9 Begreppet medium synliggör 

det offentliga rummets komplexitet samt visar hur innehåll från olika diskurser kan förmedlas. 

Uppfattningen av det offentliga rummet som medium genererar också frågan om rummets syfte 

i en demokrati.10 Det offentliga rummets syfte i en demokrati, förklarar Gabrielsson, är att 

uppmärksamma vad som formar det offentliga rummet samt dess förmåga att omstrukturera 

verkligheten och påverka tid- och rumsuppfattningar.11 Gabrielsson menar också att det går att 

betrakta ett medium utifrån dess effekter istället för att försöka uttolka dess mening. Detta 

innebär att förstå medier som historiska föränderliga fenomen. Det offentliga rummets effekter 

införlivar den sfär som skapar och skapas av rummet. Som medium för gemenskap och 

verklighet blir det offentliga rummet ett gränssnitt mellan individen och samhället, vilket 

Gabrielsson menar är grundläggande för en demokrati.12  

 

Genom att använda begreppet medium och att förstå det offentliga rummet som ett medium i 

undersökningen framstår det offentliga rummet som en länk mellan skulpturerna och den 

diskurs inom vilken projekten utfördes. Därtill bidrar begreppet till att sammanlänka 

skulpturerna med det offentliga rummet och de som vistas inom det. Utifrån detta kan det 

offentliga rummet uppfattas som en plats för demokratiskt utövande/verksamhet. För ett 

tidsorienterat perspektiv möjliggör begreppet medium att det offentliga rummet kan analyseras 

som en länk mellan historia och samtid.  

 

 

-   Årsringar 

 

Begreppet årsringar som tillämpas i undersökningen används och förklaras även av Chatarina 

Gabrielsson också i avhandlingen Att göra skillnad. Det offentliga rummet som medium för 

konst, arkitektur och politiska föreställningar. I avhandlingen förklarar Gabrielsson att 

årsringar är en princip som används inom bebyggelsevård och -analys och dessutom används 

som ett verktyg för stadsplanering. Årsringar för en stad är som det låter, som årsringar på ett 

träd, vilka är ett fysiskt spår av tid. Dessa spår av tid kan förklaras som olika tidsepoker, vilka 

                                                
9 Ibid, s. 19 
10 Ibid, s. 19-20 
11 Ibid, s. 20 
12 Ibid, s. 427 
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identifieras utifrån deras särskilda prägel. Principen innebär att de olika tidsepokerna med deras 

särskilda prägel tilldelas ett egenvärde. Gabrielsson beskriver följande: ”principen kan fungera 

som en förmedling mellan bevarande och förnyelse – den ger mandat att införa förändringar på 

villkor att inget befintligt suddas bort”.13 Principen om årsringar är emellertid främst ett redskap 

för att undvika skadeverkan. Gabrielsson visar att en hierarkisk uppdelning mellan det 

historiska och det samtida kan uppstå. Det historiska kan komma att värderades som mer 

värdefullt och mer autentiskt medan det samtida som mindre värdefullt. Det samtida förklarar 

Gabrielsson kan uppfattas som grundat i ett självändamålsenligt syfte som reflekterar ett 

självcentrerat medvetande hos det samtida.14 Detta förklarar Gabrielsson kan hända trots att 

årsringar ska ha och vara av lika värde.15 Årsringarnas lika värde borde därför även gälla för de 

samtida, och idag producerade för framtidens, årsringar. Detta synliggör dock en problematik 

kring hur en bör förhålla sig till bland annat äldre skulpturer i det offentliga rummet respektive 

mer samtida och hur dessa bör värderas i förhållande till ett kulturarv. 

 

I Stockholms årsringar: en inblick i stadens framväxt av Magnus Andersson tillämpas 

begreppet årsringar som ett verktyg för att beskriva Stockholm stads utveckling från medeltiden 

fram till den storstad den är idag.16 Andersson beskriver hur ambitionen med boken var att 

”årsring efter årsring” följa och beskriva utvecklingen.17 Begreppsdefinitionen hos Andersson 

ligger nära Gabrielssons. Med fokus på stadsbyggnad förklaras begreppet som ett sätt att 

granska, likt årsringar på ett träd, områden byggda under olika tider utifrån dess avläsbara och 

distinkta särdrag.18 Frågor som lyfts fram är vilka kvaliteter som är typiska för en viss tid och 

plats samt hur dessa kan bevaras men samtidigt utvecklas? Andersson visar hur begreppet 

årsringar adresserar en stads historiska arv, vilket är av stor vikt att ha i åtanke när nya årsringar, 

eller som Andersson beskriver som ”vår tids bidrag”, produceras.19  

 

I och med att Gabrielsson och Andersson applicerar begreppet årsringar på en plats baserad på 

arkitektur och stadsbyggnad kommer begreppet i denna studie även inkludera offentliga 

skulpturer inom begreppsramen. Jag menar att skulpturer också speglar ideal och bär på särdrag 

                                                
13 Ibid, s. 364 
14 Ibid, s. 364 
15 Ibid, s. 368 
16 Andersson, Magnus, Stockholms årsringar: en inblick i stadens framväxt, Stockholmia, Stockholm, 
1997 
17 Ibid, s. 5 
18 Ibid, s. 7 
19 Ibid, s. 7 
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från olika tider, vilka bidrar till platsers årsringar. När skulpturer placeras i det offentliga 

rummet blir det också en del i dess historia och har en direkt effekt på platsen. Då Andersson 

pekar på den historiska aspekten och bebyggelsearvet som årsringsprincipen tar hänsyn till vill 

jag också genom att inkludera offentliga skulpturer hävda att årsringsprincipen lika väl handlar 

om att ta hänsyn till ett kulturarv. Det är utifrån denna position som undersökningen behandlar 

begreppet årsringar.     

 

 

-   Krononormativitet 

 

Krononormativitet är ett begrepp som används av Elisabeth Freeman i Time Binds binds : queer 

temporalities, queer histories.20 Även Mara Lee använder begreppet i När andra skriver : 

skrivande som motstånd, ansvar och tid.21 Begreppet krononormativitet beskrivs huvudsakligen 

som en normativ uppfattning om tid. Tidsuppfattningen beskrivs som ”a mode of implantation” 

genom vilken institutionella krafter uppfattas som fakta och verklighet.22 Krononormativitet 

formar och styr allt från individuella kroppar till hela samhällen, och framstår som naturligt 

framförallt för de parter vilka krononormativiteten gynnar.23 Det Freeman menar med ”time 

binds” är sammanbindningen av subjekt och socialt meningsfull förkroppsling genom temporal 

reglering. Det är genom ett arrangemang av tid och en organisering av subjekt som 

krononormativitet genererar ren existens till högsta möjliga produktivitet.24 Människor 

förvandlas till ”reproduktionsapparater” och ”effektiva samhällsmedborgare” eftersom 

krononormativiteten består av både en förment biologisk reproduktiv tid och en linjär tid styrd 

av klockor, kalendrar och tidszoner.25   

 

Fokus för krononormativitet faller, både hos Freeman och Lee, på subjektets relation till en 

uppfattning av normativ tidsordning. Det jag ämnar göra i min undersökning är att vidga 

begreppets omfång till att inkludera uppfattningen av platsers, närmare bestämt det offentliga 

rummets, relation till en uppfattning av normativ tidsordning. Denna normativa uppfattning av 

                                                
20 Freeman, Elizabeth, Time binds: queer temporalities, queer histories, Duke University Press, 
Durham [N.C.], 2010 
21 Lee, Mara, När Andra skriver: skrivande som motstånd, ansvar och tid, Glänta produktion, Diss. 
Göteborg : Göteborgs universitet, 2014,Göteborg, 2014 
22 Freeman, 2010, s. 3 
23 Ibid, s. 3 
24 Ibid, s. 3 
25 Lee, 2014, s. 111 
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offentliga rums tidsordning menar jag har en nära koppling till begreppet årsringar vilket har 

redogjorts för i föregående punkt. Det årsringar möjliggör är förmågan att urskilja en utveckling 

i tid medan krononormativitet är vad som normaliserar denna tidutveckling. Årsringar och 

krononormativitet har gemensamt att båda synliggör gemena uppfattningar om en kronologisk 

tidsordning i det offentliga rummet. Offentliga rum bestående av hela stadsdelar, parker, torg, 

bostadsområden och dylikt har jag för min undersökning valt att granska utifrån begreppet 

årsringar och föreställningar om permanens och historisk kronologi. Jag har valt att utgå från 

en föreställning om att offentliga skulpturer är permanenta element inom offentliga rum från 

och med deras placering (mot att inget skulle hända dem i form av förstörelse, stöld eller att 

verket endast var ämnat att vara temporärt). Det är alltså utifrån denna definition som jag har 

valt att använda begreppet krononormativitet.  

 

 

 

1.4 Metod  

 

För att analysera skulpturerna har ett urval av de deltagande skulpturerna i projekten gjorts för 

närmare granskning. Det totala antalet skulpturer som var med i de tre projekten var tretton. 

Åtta av dessa tretton har valts ut. De skulpturer som kommer utgöra exempel för min analys är 

följande: Från projektet Vi byter skulpturer med varandra 2016 valdes skulpturgruppen 

Kusinerna (2012) (bild nr 1) av Monika Gora samt Octopus (2000) (bild nr 2) av Ulf Rollof. 

Skulpturgruppen flyttades från Ulricehamn till Borås och Octopus flyttades från Borås till 

Ulricehamn. Från projektet Vi byter skulpturer med varandra 2018 har tre skulpturer valts ut. 

Dessa är Tony Craggs Declination (2005) (bild nr 3) som flyttades från Borås till Skövde och 

Matti Haupts Vadande flicka (1940) (bild nr 4) från Uddevalla till Borås. Därtill Ivar Johnssons 

Såningsmannen (1950) (bild nr 5) från Skövde till Borås. Slutligen valdes tre skulpturer från 

projektet Vart tog våra skulpturer vägen? Dessa är Välkommen! (2013) (bild nr 6) av Linnea 

Jörpeland som flyttades från Skövde till Vara, On Tour (2002) (bild nr 7) av 

konstnärskollektivet Inges Idee som flyttades från Vara till Falköping, och till sist Premiär 

(1985) (bild nr 8) av Torsten Fridh som flyttades från Götene till Hjo.  

 

Urvalet av skulpturer genomfördes för att undvika upprepningar av liknande exemplifieringar 

i undersökningen. Urvalet baserades alltså på att få med en variation av olika typer av 

skulpturer, till exempel äldre bronsskulpturer och samtida abstrakta skulpturer. Urvalet 
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baserades dessutom på att inkludera minst en skulptur från alla tre projekt och skulpturer från 

flertalet av alla medverkande städer. Skulpturerna Vattenbäraren (1968) av Jan Steen och 

Flickan i dörren (1984) av Solveig Pripp är exempel på två skulpturer som valdes bort från 

urvalet. Vattenbäraren valdes bort eftersom den åkte runt på turné och fick mer än en tillfällig 

placering och skulle därför innebära en för omfattande analys av dess placeringar. Flickan i 

dörren valdes bort på grund av att skulpturen gick sönder innan den ens fick en ny placering.  

 

Alla åtta skulpturer har granskats genom att studera skulpturerna och dess omgivning på plats. 

Fotografier har tagits för att dokumentera varje skulptur och placering. Eftersom 

förflyttningarna var tillfälliga har det inte varit möjligt att på plats studera skulpturerna på sina 

tillfälliga placeringar, däremot har de numera tomma platserna som de stod på fotograferats och 

granskats. För att få en bättre uppfattning om skulpturerna på sina tillfälliga placeringar har 

bilder på skulpturerna och dess omgivningar, fotograferade av andra parter, kompletterat 

granskningen. Därtill har andra källor såsom artiklar om projekten, konstnärers och kommuners 

hemsidor granskats för att få mer kunskap om skulpturerna ifråga.  

 

Skulpturförflyttningarna var kurerade vilket medför en fast politisk kontext som undersöks. 

Detta gör att denna studie skiljer sig från om till exempel förflyttningarna av skulpturerna hade 

varit av andra orsaker, såsom renovering av det offentliga rummet, bristande skötsel av 

skulptur, undangömd placering eller på grund av skaderisk för skulpturen. Om studien ämnat 

att undersöka andra skulpturförflyttningar hade det varit med helt andra förutsättningar samt 

andra kontextuella förhållanden. Undersökningen av skulpturerna utgår från den diskurs som 

utgjort projekten, vilken innehåller de syften, mål och motiv som legat bakom projekten. Det 

är alltså en politisk och ideologisk kontext som granskas.  

 

Skulpturerna och dess rumsliga situationer, både ursprunglig och tillfällig placering, analyseras 

i relation till den rådande diskursen och i förhållande till föreställningar om demokrati och 

temporalitet. Undersökningen tillämpar vidare en bildsemiotisk analys. Den utgår från 

förståelsen av att skulpturerna i de offentliga rummen både producerar och kommunicerar olika 

betydelser via socialt konstruerade koder. Semiotikern Roland Barthes ”Bildens retorik” har 

här kommit till användning för att tolka koderna med hjälp av bland annat begreppen denotation 
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och konnotation utifrån skulpturernas signifikat, signifikant och lingvistiska meddelande.26 

Därtill tillämpas konsthistorikern Wolfgang Kemps receptionsestetiska metod, som Jessica 

Sjöholm Skrubbe har omformat för att bättre kunna appliceras på skulpturer istället för 

tvådimensionella konstverk.27 Med den receptionsestetiska analysen förutsätts en förutbestämd 

ideal betraktare. Analysen fokuserar på verkspecifika strukturella förutsättningar för 

kommunikation. Skrubbe inkluderade dessutom skulpturers placering i det offentliga rummet, 

deras spatiala situation, som betydande aspekt för analysen av skulpturers kommunikation med 

betraktaren.28 Metoden för att analysera skulpturers spatiala situation tillämpas i enlighet med 

Skrubbe revision av Kemps metod. Det offentliga rummet som en receptionssituation innebär 

att analysera hela den rumsliga situationen alltså inte bara ett rum, utan olika slag av platser 

som utformar olika typer av receptionssituationer. Fokus hamnar på hur skulpturer och dess 

placering i det offentliga rummet skapar kontakt med betraktaren och platsen, vilket Skrubbe 

visar är viktigt för skulpturers meningsproduktion.29 Skulpturernas meningsproduktion och 

betydelsebildning analyseras och tolkas utifrån deras olika specifika kontexter. De aspekter som 

analyseras är politisk och ideologisk diskurs, ursprunglig placering, tillfällig placering, 

historisk och sociokulturell kontext. Dessa aspekter granskas i förhållande till föreställningar 

om demokrati, offentlighet samt föreställningar om årsringar och krononormativitet. 

 

 

1.5 Material och källor 
 

Mitt primärmaterial är ett urval av åtta skulpturer som var med i de tre projektens 

skulpturförflyttningar. Dessa åtta skulpturer har varit en del av det offentliga rummet olika 

länge, någon sedan 1940 och andra sedan så nyligen som 2016. Fotografier på skulpturerna och 

dess placeringar har varit grundläggande material för analysen. Som komplement har även 

fotografier på de numera tomma tillfälliga platserna som skulpturerna stod på varit material för 

undersökningen. Dessa bilder ger endast en uppfattning om omgivningarna som skulpturerna 

tillfälligt placerades i och är inte exakta återgivningar då flera av platserna har genomgått större 

                                                
26 Barthes, Roland, ”Bildens retorik”,(1964), i Tecken och tydning: till konsternas semiotik, Aspelin, 
Kurt & Lundberg, Bengt A. (red.), PAN/Norstedt, Stockholm, 1976, s. 116-119 
27 Skrubbe Sjöholm, Jessica, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, 
referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975, Makadam, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 
2007, Göteborg, 2007, s. 34 
28 Skrubbe, 2007, s. 34 
29 Ibid, s. 217 
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eller mindre förändringar sedan projektens slut. Exempel på platsers förändringar är bland annat 

byggarbete framför Skövde kulturhus, ombyggnation av Hertig Johans Torg och tillkomst av 

skulptur i Sjöträdgården i Ulricehamn.30  

 

Ytterligare material är ansökan till Västra Götalandsregionens koncernavdelning kultur för 

projektet Vi byter skulpturer med varandra (2016)31 och till Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund för projektet Vi byter skulpturer med varandra (2018).32 För tredje projektet 

Vart tog våra skulpturer vägen? arrangerade Kultur i väst och Skaraborgs kommunalförbund 

ett seminarium med titeln Den offentliga konsten ur ett kommunperspektiv.33 Referat från detta 

seminarium, där bland andra projektledare Marie Beckman presenterade projektet har varit 

viktig för information om projektet och dess genomförande.34 I samband med detta projekt 

skapades också en hemsida om konsten i Skaraborg.35 Där publicerades mer information om 

projektet vilket varit värdefullt material för undersökningen. Ytterligare material har varit 

Västra Götalands regionala kulturplan 2016-201836, Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 2016-201937 samt Västra Götalands kulturstrategi 2012 En mötesplats i 

världen.38 Dessa dokument har alla varit grundläggande för förståelsen för den kulturpolitiska 

                                                
30 Se bild 16, 12 och 14 
31 ”Vi byter skulpturer med varandra- skulpturbiennalen i Borås 2016 får en satellit”, Diarienummer: 
KUN-562761, Västra götalandsregionen, Koncernavdelning kultur, Inskickad: 2015-09-14, Senast 
ändrad: 2017-12-01, https://www.researchweb.org/is/vgrutveckling/ansokan/562761 
 [hämtad 2019-05-24] 
32 ”Vi byter skulpturer med varandra”, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
http://www.borasregionen.se/projekt/projekt-vi-stodjer/vi-byter-skulpturer-med-
varandra.html,[hämtad 2019-05-24]. Numera är dokumentet inte tillgängligt på hemsidan. Dock finns 
dokumentet som opublicerad pdf, vilket jag försetts med för min uppsats av regionutvecklare Anna 
Laang från Boråsregionen, 2019-10-04. 
33 Den offentliga konsten ur ett kommunperspektiv, Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst, Referat, 
Seminarium, Anteckningar 2018-12-06, http://www.kulturivast.se/sites/default/files/new-
root/SAFD/referat_seminarie_offentlig_konst_6_dec_2018.pdf [hämtad 2019-09-03] 
34 Ibid 
35 Konst i Skaraborg, ”Vart tog våra skulpturer vägen”, del av Väst Sverige, 
https://www.vastsverige.com/konstskaraborg/vart-tog-vara-skulpturer-vagen/ [hämtad 2019-09-03] 
36 Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2018, red. Malin Holgersson, Västra 
Götalandsregionen, Västra Götalandsregionen koncernavdelning kultur, 2015, 
https://docplayer.se/15617532-Vastra-gotalands-regionala-kulturplan-2016-2019.html [hämtad 2019-
09-03] 
37 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016-2019, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, 
http://borasregionen.se/download/18.6164d0ce1677d17479f19024/1550259529589/Kulturplan_Borasr
egionen_2016-2019.pdf [hämtad 2019-05-24] 
38 En mötesplats i världen, Västra Götalands kulturstrategi 2012, Västra Götalandsregionen, 
Kulturnämnden, 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab
2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-
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kontexten. Information om allmänhetens reception av konstprojekten har införskaffats via 

inlägg på den sociala medieplattformen Facebook. Kommentarer på Facebook som källa valdes 

på grund av att det var där den största mängd av åsikter angående konstprojekten uttrycktes fritt 

av privatpersoner. 

 

 

1.6 Forskningsläge 
 

Det finns en mängd relevant forskning som utförts inom ramen för mitt intresseområde och mitt 

val av ämne. För att skapa en grund för min studie har ett forskningsunderlag hämtats från olika 

fält som berör olika ämnen. Detta har gjorts för att kunna sammansätta ett övergripande fält 

inom vilket min studie rör sig. Kortfattat bör Sven Sandström, Mailis Stensman och Beate 

Sydhoffs översiktsverk Konstverkens liv i offentlig miljö nämnas för deras studie av 1900-talets 

offentliga konst i Sverige.39 Förutom denna har framförallt en avhandling varit av stor betydelse 

för min förståelse av Sveriges offentliga skulpturer och hur de kan analyseras utifrån 

exempelvis spatial och diskursiv kontext. Denna avhandling är Jessica Sjöholm Skrubbes 

Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och 

rumsliga situationer 1940-1975.40 Skrubbe ger en bred inblick i Sveriges offentliga skulpturer 

under folkhemsperioden, vilken hon daterat mellan 1940-1975. I avhandlingen granskas 

skulpturers betydelsebildning, meningsproduktion och funktion inom det offentliga rummet 

utifrån bland annat bildsemiotisk och receptionsestetisk analys, vilket även jag kommer att 

göra. Skulpturerna sätts i sin historiska och rumsliga kontext som undersöks utifrån 

folkhemmets könsideologi, modernistiska ideal och inblandade institutioner ansvariga för 

skulpturernas plats i det offentliga rummet. Skrubbe kommer fram till i sin undersökning att i 

och med folkhemmets kulturpolitik kom den offentliga konsten att demokratiseras, men att dess 

representation av folket inte nödvändigtvis var på lika villkor. Därtill synliggör Skrubbe att 

ideologi också var inblandat i den offentliga konstens historieskrivning.41 Flera av skulpturerna 

som Skrubbe undersöker har gemensamma nämnare med några av skulpturerna som är del av 

                                                
%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true [hämtad 2019-
09-03] 
39 Sandström, Sven, Stensman, Mailis & Sydhoff, Beate, Konstverkens liv i offentlig miljö, Sveriges 
allmänna konstfören., Stockholm, 1982 
40 Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, 
referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975, Makadam, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 
2007,Göteborg, 2007 
41 Ibid s. 292, 294-298, 301 
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de tre utbytesprojekten, bland annat gestaltning och historisk kontext. Tack vare de 

gemensamma elementen för skulpturerna i Skrubbes avhandling och min undersökning har 

Skrubbes avhandling kommit att bli central för undersökningens orientering, både metodiskt 

och analytiskt.  

 

En inblick i hur offentliga rum kan utformas ger arkitekturen och projektledare för Statens 

Konstråd Catharina Gabrielsson i sin avhandling Att göra skillnad: det offentliga rummet som 

medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar.42 Med avhandlingen klarlägger 

Gabrielsson, med fokus på det offentliga rummet som fysisk plats, att offentliga rum skapas. 

Gabrielsson går igenom ett brett innehåll av hur det offentliga rummet har avhandlats inom 

arkitektur, konst samt filosofi, både på ett teoretiskt och fysiskt plan. Utgångspunkten för 

Gabrielsson utgjordes av utformning av det offentliga rummet med en ambition att visa hur en 

omstrukturering av det offentliga rummet kan aktivera dess innebörder.43 Det är ungefär så 

långt som Gabrielssons avhandling förblir relevant för min forskningsöversikt då Gabrielsson 

går vidare in på arkitekturens roll i förhållande till konsten, vilket jag valt att inte gå närmare 

inpå. Diskussionen om det offentliga rummet som koncept, som fysisk plats och hur det skapas 

är dock högst relevant för min utgångspunkt och förståelse av det offentliga rummet och dess 

konst.  

 

Det som diskuteras i Gabrielssons avhandling är till exempel Jürgen Habermas och Hanna 

Arendts perspektiv på det offentliga rummet. Dessa perspektiv är inte bara förekommande hos 

Gabrielsson utan är frekvent refererade inom det konstvetenskapliga fältet. Konsthistorikern 

Rosalyn Deutsche behandlar dessa perspektiv, bland många fler, i Evictions: art and spatial 

politics.44 Det är med en kritisk inställning som Deutsche behandlar olika perspektiv på det 

offentliga rummet, som estetiskt och politiskt. Deutsch hävdar att oavsett vilket perspektiv som 

granskas blir det offentliga rummet ett verktyg för att dölja och rättfärdiga exkludering.45 

Deutsche bidrar alltså med en kritisk blick på det offentliga rummet som till för alla, folket, 

allmänheten.46 Deutsche förenar feministiska och postmoderna tankar om tillvägagångsätt för 

                                                
42 Catharina Gabrielsson, Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur 
och politiska föreställningar, Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska högskolan, Diss. Stockholm : 
Kungliga Tekniska högskolan, 2007, Stockholm, 2006 
43 Gabrielsson, 2006, s. 17 
44 Deutsche, Evictions: art and spatial politics, MIT Press, Cambridge, Mass., 1996 
45 Ibid, s. xii-xiii 
46 Ibid, s. xxiii 
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visuell representation och subjektivitet.47 Därtill förflyttas och granskas det offentliga rummet 

in i en bredare definition av demokrati. Deutsche argumenterar att motsättningar och 

stridigheter, inte enhetlighet och harmoni, är en förutsättning för demokratins existens och 

tillväxt.48 Deutsches kritiska blick på det offentliga rummet som en demokrati i harmoni ger ett 

intresseväckande utgångsläge för granskning av det offentliga rummets och skulpturers 

ideologiska/politiska kontext som påträffas i min undersökning.  

 

De tillfälliga skulpturförflyttningar som undersöks i uppsatsen öppnar upp för diskussionen om 

årsringar och brott i krononormativiteten. Om årsringar har Magnus Andersson skrivit i 

Stockholms årsringar : en inblick i stadens framväxt.49 Andersson redogör för hur 

uppbyggnaden av Stockholm stad kan spåras tillbaka genom att granska stadens årsringar. 

Angående krononormativitet har Elizabeth Freeman i Time binds: queer temporalities, queer 

histories bland annat undersökt konstnärer som arbetar med ”queer asynchronies” där glapp 

och omvägar i tiden har prioriterats för att uppnå meningsfulla och transformativa relationer 

mellan det förgångna och samtiden.50 Freeman synliggör hur ett kritiskt perspektiv av 

temporalitet och historia kan ge upphov till nya förhållningssätt bland annat gentemot konst. 

Som jag ser det utgör Anderssons och Freemans skilda, men förenade av mig, ämnen en 

startpunkt för mig att arbeta med platsens krononormativitet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
47 Ibid, s. xviii-xx, xxii, 213, 240, 286 
48 Ibid, s. xiii, xxiv, 274, 289 
49 Andersson, Magnus, Stockholms årsringar: en inblick i stadens framväxt, Stockholmia, Stockholm, 
1997 
50 Freeman, Elizabeth, Time binds: queer temporalities, queer histories, Duke University Press, 
Durham [N.C.], 2010 
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2. Skulpturförflyttningar – effekter och betydelsebildningar   
 

2.1 Projekten 
 

I detta kapitel kommer de tre konstprojekten att presenteras och därefter undersöks diskursen 

inom vilken projekten ägde rum. 

 

Skulpturförflyttningarna ägde rum, som tidigare nämnt, inom tre olika projekt. Det första, som 

ägde rum år 2016, gick under namnet Vi byter skulpturer med varandra. Projektorganisation 

bestod här av bland andra Borås kulturchef Eva-Lotta Franzén, museichef på Borås 

konstmuseum Pontus Hammarén, konstnärlig ledare för skulpturbiennalen 2016 Linda 

Wallenberg och projektledare Ulricehamns kulturstrateg Victoria Klaiber Svensson. 

Samverkan skedde mellan Borås och Ulricehamns kommuner med sina näringslivsbolag inom 

turism. Utbytet bestod av två skulpturer och var mellan kommunerna Ulricehamn och Borås. 

Två skulpturer under sommaren 2016 fick alltså nya, tillfälliga platser, den från Ulricehamn 

placerades i Borås och den från Borås placerades i Ulricehamn. Detta projekt agerade 

satellitprojekt för Borås skulpturbiennal. Borås har haft återkommande skulpturbiennaler sedan 

2008, och har kommit att kallas för skulpturstaden. Syftet med projektet var att ”fler kommuner 

i Boråsregionen blir en del av den skulpturprofilering som Borås kommun startat. Att fler 

människor kan ta del av skulpturer i det offentliga rummet”.51 Projektets mål ingick i 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds kulturplan, och även där redogjordes det för ett 

liknande projekt inför året 2018: ”Skulpturbiennalerna 2016 och 2018 vidgas och får satelliter 

i Sjuhärad”.52 Enligt kulturplanen skulle projekt också utföras med målbilden att ”Främja en 

aktiv och nyskapande kulturregion”.53  

                                                
51 ”Vi byter skulpturer med varandra- skulpturbiennalen i Borås 2016 får en satellit”, Diarienummer: 
KUN-562761, Västra götalandsregionen, Koncernavdelning kultur, Inskickad: 2015-09-14, Senast 
ändrad: 2017-12-01, https://www.researchweb.org/is/vgrutveckling/ansokan/562761 
 [hämtad 2019-05-24] 
52 ”Skulpturregionen Sjuhärad 2018”, i Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2016-2019, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
http://borasregionen.se/download/18.6164d0ce1677d17479f19024/1550259529589/Kulturplan_Borasr
egionen_2016-2019.pdf [hämtad 2019-05-24], s. 7 
53 Laang, Anna, ”Inledning”, i Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016-2019, 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
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Nästa projekt gick också under namnet Vi byter skulpturer med varandra och utfördes år 2018. 

Även detta projekt agerade som ett satellitprojekt för Borås skulpturbiennal. Denna gång 

utvidgades projektet för att inkludera fler kommuner. Deltagande kommuner var Borås och 

Ulricehamn precis som två år tidigare, med tillägg av Uddevalla och Skövde. 

Projektorganisationen bestod återigen av projektledare Klaiber Svensson, Borås konstmuseum, 

som var projektägare, med chef och intendenter, Uddevallas enhetschef för offentlig kultur, 

kommunantikvarie i Uddevalla samt projektledare på konstenheten i Skövde. I detta projekt 

deltog sex stycken skulpturer. Tre skulpturer från Borås förflyttades till övriga kommuner, en 

till Ulricehamn, en till Uddevalla och en till Skövde. Därtill fick Borås tre skulpturer i utbyte, 

en från vardera av de övriga kommunerna. En av skulpturerna från Borås deltog även i projektet 

år 2016, den som alltså placerades i Ulricehamn flyttades 2018 till Uddevalla. Syftet denna 

gång var ”att fler människor ska få ta del av skulpturer och konst i det offentliga rummet samt 

att sätta större fokus på konst i det offentliga rummet.”.54  

 

Det tredje projektet som inkluderats i undersökningen utfördes också under sommaren 2018 

och gick under namnet Vart tog våra skulpturer vägen?. Detta projekt var inte, till skillnad från 

de två andra, ett satellitprojekt för Borås Skulpturbiennal. Däremot skedde utbyten av 

skulpturer på liknande vis. Detta projekt utfördes i Skaraborg och utbytena av skulpturer 

utfördes mellan sju av Skaraborgs kommuner. Projektorganisationen bestod av bland andra 

projektledare Marie Beckman, Skaraborgs kommunalförbundets kulturstrateg Isabel Eriksson 

och konstchef för Skövde kommun Thomas Oldrell. Deltagande kommuner för detta projekt 

var Skövde, Lidköping, Falköping, Vara, Götene, Hjo och Tidaholm. Det som vidare skiljer 

detta projekt från de andra två är att inte alla kommuner tog emot eller lånade ut skulpturer. Det 

var bara några kommuner som tog emot skulpturer, några lånade bara ut och några gjorde både 

och. Att alla kommuner inte lånade ut skulpturer, som innebar att några kommuner blev utan, 

berodde delvis på att alla kommuner inte hade skulpturer som kunde lånas ut på grund av 

skaderisk för skulpturerna. Antalet skulpturer i utbyte för detta projekt var sex stycken. En av 

                                                
http://borasregionen.se/download/18.6164d0ce1677d17479f19024/1550259529589/Kulturplan_Borasr
egionen_2016-2019.pdf [hämtad 2019-05-24], s. 2 
54 ”Vi byter skulpturer med varandra”, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
http://www.borasregionen.se/projekt/projekt-vi-stodjer/vi-byter-skulpturer-med-
varandra.html,[hämtad 2019-05-24]. Numera är dokumentet inte tillgängligt på hemsidan. Dock finns 
dokumentet som opublicerad pdf, vilket jag försetts med för min uppsats av regionutvecklare Anna 
Laang från Boråsregionen, 2019-10-04 
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dessa skulpturer fick dock inte en fast placering utan reste istället runt på turné i Skaraborg. Det 

fanns också planer på att ytterligare en skulptur skulle delta i skulpturutbytet, men denna gick 

sönder vid försök att flytta den.55 Syftet med projektet beskrivs som en vilja att ”rikta blicken 

mot den konsten i våra gemensamma offentliga rum genom att byta plats på några av dem.”56 

Som utgångspunkt fanns ”en önskan om att undersöka vad som händer när man experimenterar 

med det offentliga rummet genom att ta bort föremål som är så välkända att de ibland inte ens 

noteras förrän de inte längre finns på plats, eller sätter till föremål som inte är skapade för 

platsen.”57 

 

 

2.1.1 Rådande diskurs 

 

Den rådande diskursen, det vill säga den diskurs inom vilken projekten är skapade, har redan 

börjat kunnat urskiljas då presentationen av projekten också inkluderade i kort och 

övergripande utsträckning de olika projektens syften och mål. För att få djupare förståelse för 

diskursen behövs emellertid mer information. Inför projektet Vi byter skulpturer med varandra 

2016 skriver Klaiber Svensson i projektansökan till koncernavdelning kultur, Västra 

götalandsregionen, att genom byte av skulpturer över kommungränsen Borås – Ulricehamn kan 

besöken på Borås skulpturbiennal ökas. Det var med ett mål att ge fler möjlighet att ”möta 

skulpturer i det offentliga rummet”.58 Alltså att utbytet av offentliga skulpturer skulle leda till 

att fler människor får tillgång till att se fler och för området nya skulpturer. Utbytet skulle också 

uppmuntra till att göra besök över kommungränsen och på så vis möjliggöra ett mer aktivt 

                                                
55 Beckman, Marie, ”Genomförande”, i Den offentliga konsten ur ett kommunperspektiv, Västra 
Götalandsregionen, Kultur i Väst, Referat, Seminarium, Anteckningar 2018-12-06, 
http://www.kulturivast.se/sites/default/files/new-
root/SAFD/referat_seminarie_offentlig_konst_6_dec_2018.pdf [hämtad 2019-09-03], s. 3-4 
56 ”Vart tog våra skulpturer vägen?”, 
https://www.odenbadet.se/download/18.3268a6de1624c922b5b6785/1523012051896/Vart%20tog%2
0v%C3%A5ra%20skulpturer%20v%C3%A4gen_info%20om%20hela%20projektet.pdf [hämtad 
2019-09-03] 
57 Eriksson, Isabel & Oldrell, Thomas, ”Bakgrund”, i Den offentliga konsten ur ett kommunperspektiv, 
Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst, Referat, Seminarium, Anteckningar 2018-12-06, 
http://www.kulturivast.se/sites/default/files/new-
root/SAFD/referat_seminarie_offentlig_konst_6_dec_2018.pdf [hämtad 2019-09-03], s. 2 
58 ”Vi byter skulpturer med varandra- skulpturbiennalen i Borås 2016 får en satellit”, Diarienummer: 
KUN-562761, Västra götalandsregionen, Koncernavdelning kultur, Inskickad: 2015-09-14, Senast 
ändrad: 2017-12-01, https://www.researchweb.org/is/vgrutveckling/ansokan/562761 [hämtad 2019-
05-24] 
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deltagande för skulpturbiennalen. Ett övergripande mål var dessutom att ”skapa nya 

mötesplatser för upplevelser av det offentliga gemensamma rummet”.59  

 

Argument för att utföra projektet var bland annat att skulpturer i det offentliga rummet både 

berikar och berör.60 Skulpturer påverkar de människor som möter och påträffar dem, oavsett 

om det är av en tillfällighet eller om kontakten är planerad och Klaiber Svensson menar att 

guider bland annat kan förstärka mötet med skulpturer. Projektet ämnade inkludera bland annat 

skulpturvandringar och bussresor över kommungränserna. En ambition var också att 

skulpturvandringar skulle ackommoderas speciellt för barn.61 En underliggande tanke för 

skulpturutbytet var att om redan befintliga skulpturer byter plats synliggörs de för fler 

människor. Projektet strävade efter att tillgängliggöra skulpturerna och därmed nå nya 

målgrupper. Skulpturen Kusinerna (2012) av Monika Gora som stod placerad på en förskola i 

Ulricehamn fick sin tillfälliga plats på ett torg i Hässleholmen, ett miljonprogramsområde i 

Borås.62 För förskolan föreslogs det att barnen skulle få åka över kommungränsen och besöka 

”deras” skulptur. Samtidigt fick Kusinerna stå för den satsning av att integrera konst i området 

för att stärka de boendes känsla av samhörighet med samhället och förena förorten med stadens 

centrum.63 Förutom inkludering och integrering lyfts också fram att skulpturerna är skapade av 

en kvinnlig och en manlig konstnär, och på så vis ämnade de också tillföra ett 

jämställdhetsperspektiv.64 

 

För projektet Vi byter skulpturer med varandra år 2018 skrevs det i ansökan till Boråsregionen, 

Sjuhärads kommunalförbund att konsten i det offentliga rummet ska sättas i större fokus samt 

att fler människor ska få ta del av det offentliga rummets skulpturer. Skapandet av nya 

mötesplatser i det offentliga rummet lyfts också fram i denna ansökan som en målsättning.65 I 

                                                
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Se bild 1 och 9 
63 ”Vi byter skulpturer med varandra- skulpturbiennalen i Borås 2016 får en satellit”, Diarienummer: 
KUN-562761, Västra götalandsregionen, Koncernavdelning kultur, Inskickad: 2015-09-14, Senast 
ändrad: 2017-12-01, https://www.researchweb.org/is/vgrutveckling/ansokan/562761 
 [hämtad 2019-05-24] 
64 Ibid 
65 ”Vi byter skulpturer med varandra”, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
http://www.borasregionen.se/projekt/projekt-vi-stodjer/vi-byter-skulpturer-med-
varandra.html,[hämtad 2019-05-24]. Numera är dokumentet inte tillgängligt på hemsidan. Dock finns 
dokumentet som opublicerad pdf, vilket jag försetts med för min uppsats av regionutvecklare Anna 
Laang från Boråsregionen, 2019-10-04 
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Borås skulpturbiennals katalog A grin without a cat berättar projektledare för Vi byter 

skulpturer med varandra både år 2016 och återigen 2018 om projektets tema. Eftersom många 

kommuner inom Västra Götalandsregionen har ett fåtal samtida skulpturer uppstod tanken att 

låna in äldre skulpturer till Borås och i utbyte låna ut från Borås samtida skulpturer till 

deltagande kommuner i projektet. Resultatet blev att ”klassiska äldre” skulpturer från 

Uddevalla och Skövde skulle väcka frågor kring forna ideal. Från Uddevalla valdes Vadande 

flicka (1940) av Matti Haupt och från Skövde valdes Såningsmannen (1950) av Ivar Johnsson.66 

Dessa skulpturer, figurativa halvnakna/avklädda kvinnokroppar, placerades tillsammans med 

en redan befintlig äldre skulptur i Borås. Denna skulptur var Galatea (1935) av Nils 

Möllerberg.67 Detta skulle väcka vidare frågor hur ”vi i vår samtid förhåller oss till alla 

skildringar av nakna kvinnokroppar som finns representerade i det offentliga rummet”.68 

Klaiber Svensson antyder hur dessa skulpturer annars blir obemärkta men när de framställs 

tillsammans kanske det inte längre är så. 69 Enligt en bildbeskrivning på Borås konstmuseums 

egna instagramkonto hävdas kompositionen av de tre kvinnoskulpturerna vara: ”Ett tydligt 

exempel på hur kvinnan har klätts av i både kläder och makt”. 70 Jämställdhet är alltså ett 

återkommande tema för projekten de två projekten Vi byter skulpturer med varandra. År 2016 

med åtanke på konstnärernas representation och år 2018 med åtanke på den kvinnliga 

representationen i det offentliga rummet.  

 

Västra Götalands regionala kulturplan har satt målbilder som både projekten 2016 och 2018 

strävade efter att uppnå. En av dessa målbilder var ”Skulpturregionen Sjuhärad 2018”.71 

                                                
66 Se bild 4 och 5 
67 Se bild 11 
68 Klaiber Svensson, Victoria, ”Vi byter skulpturer med varandra”, i Borås internationella 
Skulpturbiennal 2018: A grin without a cat, [utställnings/biennalkatalog], 
https://static1.squarespace.com/static/539c3f49e4b03d64acec11bd/t/5b127aebf950b792dfdbad2f/1527
937777479/BKM_Skulpturbiennal2018_low-slutlig.pdf [hämtad 2019-05-24], s. 46 
69 Ibid, s. 46 
70 Borås Konstmuseum, Instagram: @boras_konstmuseum, 2018-07-24, 
https://www.instagram.com/p/Blm9rq7lhOm/ [hämtad 2019-05-24] 
71 ”Vi byter skulpturer med varandra- skulpturbiennalen i Borås 2016 får en satellit”, Diarienummer: 
KUN-562761, Västra götalandsregionen, Koncernavdelning kultur, Inskickad: 2015-09-14, Senast 
ändrad: 2017-12-01, https://www.researchweb.org/is/vgrutveckling/ansokan/562761 
 [hämtad 2019-05-24], Och ”Vi byter skulpturer med varandra”, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, http://www.borasregionen.se/projekt/projekt-vi-stodjer/vi-byter-skulpturer-med-
varandra.html,[hämtad 2019-05-24]. Numera är dokumentet inte tillgängligt på hemsidan. Dock finns 
dokumentet som opublicerad pdf, vilket jag försetts med för min uppsats av regionutvecklare Anna 
Laang från Boråsregionen, 2019-10-04. Samt Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 2016-2019, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
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Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD) skriver i förordet för Västra Götalands 

regionala kulturplan 2016-2018 ”Demokrati och kultur är kitt som håller samman vårt samhälle 

och utgör varandras förutsättningar för att vi ska uppleva samhörighet. Med vår nya kulturplan 

finns en ambition att utveckla det goda livet för invånarna i Västra Götaland.”.72 

Fortsättningsvis skriver Brännberg hur politikens ambition för konstens utveckling är att verka 

på armlängds avstånd men samtidigt bistå för dess förutsättningar och resurser.73 I Västra 

Götalands regionala kulturplan beskrivs Västra Götalandsregionens kulturpolitik utifrån fem 

aspekter av kulturstrategin En mötesplats i världen. Den första av dessa är demokratisk 

öppenhet vilket reflekterar målet att skapa ”rättvisa förutsättningar för alla att delta i kulturlivet 

som skapare, publik och deltagare.”74 

 

Projektet som utfördes i Skaraborg 2018 ämnade genom skulpturutbytena väcka 

uppmärksamhet för konsten i ”våra gemensamma offentliga rum”.75 Projektledare Marie 

Beckman förklarar att syftet var att ”belysa konstens betydelse” i det offentliga rummet. 

Beckman menar att genom att ta bort skulpturer, oavsett om de läggs märke till eller inte, 

kommer utbytet framkalla reaktioner.76 En ambition var att projektet skulle öppna människors 

ögon för konsten, kunna se hur skulpturerna samverkar med platsen och ”skapar miljöer”.77 

Förhoppningar om reaktioner och uppmärksammande av offentlig skulptur tycks grundas i 

föreställningar om att de offentliga rummen såsom torg, gator, ”tillhör oss alla”.78 Och i och 

                                                
http://borasregionen.se/download/18.6164d0ce1677d17479f19024/1550259529589/Kulturplan_Borasr
egionen_2016-2019.pdf [hämtad 2019-05-24] 
72 Brännberg, Conny, ”förord”, Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2018, red. Malin 
Holgersson, Västra Götalandsregionen, Västra Götalandsregionen koncernavdelning kultur, 2015, 
https://docplayer.se/15617532-Vastra-gotalands-regionala-kulturplan-2016-2019.html [hämtad 2019-
09-03] s. 3 
73 Ibid, s. 3 
74 En mötesplats i världen, Västra Götalands kulturstrategi 2012, Västra Götalandsregionen, 
Kulturnämnden, 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab
2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-
%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true [hämtad 2019-
09-03], s. 14 
75 ”Vart tog våra skulpturer vägen?”, 
https://www.odenbadet.se/download/18.3268a6de1624c922b5b6785/1523012051896/Vart%20tog%2
0v%C3%A5ra%20skulpturer%20v%C3%A4gen_info%20om%20hela%20projektet.pdf [hämtad 
2019-09-03] 
76 Anderson, Jonna, ”Kommuner byter konst med varandra”, Skövde nyheter, 2018-04-06, 
https://www.skovdenyheter.se/article/projekt-ska-belysa-den-offentliga-konsten/ [hämtad 2019-09-03] 
77 ”Skulpturer återvänder hem”, Hällekis kuriren, Pressmeddelande från kommunen, 2018-08-31, 
http://www.hallekis.com/xx180831c.htm [hämtad 2019-09-03] 
78 ”Vart tog våra skulpturer vägen?”, 
https://www.odenbadet.se/download/18.3268a6de1624c922b5b6785/1523012051896/Vart%20tog%2
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med att de offentliga rummen tillhör alla, blir konsten i det offentliga rummet också allas.79 

Tomas Oldrell, Konstchef i Skövde kommun menar att konstens roll bland annat är att skapa 

identitet och visa vad som är betydande i sin samtid. Oldrell förklarar att ”när ett nytt konstverk 

placeras ut uppstår ibland livliga synpunkter både för och emot konstverket men tillslut 

sammansmälter konsten oftast med platsen och bilden av vad en plats är”.80 Tanken med 

projektet beskrivs också under ett seminarium efter projektets slut, att konsten ska vara något 

att vara stolt över som invånare på respektive ort.81  

 

Genomgående för alla tre projekten är att det läggs stor vikt vid att den offentliga konsten ska 

tillgängliggöras och att fler människor ska få möjlighet att möta konsten i det offentliga rummet. 

Det offentliga rummet framställs som ett gemensamt rum, en plats som tillhör alla. Den 

offentliga konsten lyfts dessutom fram i projekten som något som också skapar plats. Planer 

för skulpturvandringar och dylikt med guider, också anpassade för barn, pekar på ett 

pedagogiskt syfte och ideal av konsten som bildande. De offentliga skulpturerna förklaras också 

som identitetsskapande, något som skapar en relation mellan människor och platsen, konsten 

ger identitet till både individer och platser, samtidigt som konsten också ämnar jobba för 

inkludering och integrering. Konsten liksom det offentliga rummet framställs som tillhörande 

alla. Konsten blir värdeskapande både för plats och individ, något att vara stolt över som ägare 

av och något som är värt att besöka. Konsten framställs som lockande till debatt men också som 

medel för att ifrågasätta gamla värderingar, och lyfter fram för projekten den aktuella frågan 

om jämställdhet och synliggör den könsmässiga representationen i den offentliga rummet. 

Återkommande framställs projekten som verkande för grundläggande demokratiska 

värderingar om tillgänglighet, inkludering, gemenskap och jämställdhet samt föreställningar 

om det offentliga rummet och konsten som allas egendom. Det är alltså utifrån denna 

ideologiska kontext som skulpturernas förflyttningar har gjorts.  

 

                                                
0v%C3%A5ra%20skulpturer%20v%C3%A4gen_info%20om%20hela%20projektet.pdf [hämtad 
2019-09-03] 
79 Oldrell, Thomas, ”Konstens roll i det offentliga rummet”, Konst i Skaraborg, del av Väst Sverige, 
https://www.vastsverige.com/konstskaraborg/konstens-roll/ [hämtad 2019-09-03] 
80 Ibid 
81 Eriksson, Isabel & Oldrell, Thomas, ”Bakgrund”, i Den offentliga konsten ur ett kommunperspektiv, 
Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst, Referat, Seminarium, Anteckningar 2018-12-06, 
http://www.kulturivast.se/sites/default/files/new-
root/SAFD/referat_seminarie_offentlig_konst_6_dec_2018.pdf [hämtad 2019-09-03], s. 2 
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Genom att belysa den rådande diskursen för samtliga projekt har den ideologiska kontexten 

kunnat urskiljas. Detta är av vikt för att få en förståelse för vilka bakomliggande tankar, 

ambitioner och syften som projekten hade, vilket kan tänkas ha stor inverkan på val av 

skulpturer och placeringar av dessa. Den ideologiska kontexten kan därför förstås vara 

grundläggande för hur projekten utformades. Det innebär att skulpturerna och de offentliga 

rummen i fråga har påverkats av den ideologiska diskursen, och därför är det en essentiell aspekt 

för studiens undersökning av dessa. Om diskursen hade förefallit vara på annat vis hade det 

inneburit andra förutsättningar för skulpturerna och de offentliga rummen samt påverkat 

orienteringen av denna studie, vilket redan har diskuterats under metodavsnittet.  

 

 

2.2 Effekter i det offentliga rummet 
 

Genom att utgå från det offentliga rummet som faktiskt fysiskt rum hamnar fokus på dess 

egenskaper och innebörder som plats, med andra ord dess förmåga att fungera som ett 

medium.82 För att kunna analysera det offentliga rummets förmågor som medium är det också 

nödvändigt att rikta en blick mot vad som formar dessa rum samt det offentliga rummets 

förmåga att omstrukturera verkligheten och påverka tids-och rumsuppfattningen.83 Genom att 

utgå från det offentliga rummet som medium kan både dess mening och effekter synliggöras. I 

detta kapitel kommer det offentliga rummet som demokratisk grund undersökas för att därefter 

undersöka skulpturförflyttningarnas effekter på det offentliga rummet. 

 

 

2.2.1 Det offentliga rummet som demokratisk grund 

 

Det offentliga rummet förutsätter en offentlighet, denna offentlighet förklarar Gabrielsson är 

förankrad i föreställningar om folket.84 Folket, eller med andra ord allmänheten, beskrivs ha en 

ogripbar karaktär och på samma sätt kan inte heller offentligheten fastställas. Offentligheten 

kan förstås i termer av makt, information och kommunikation, samt i mån av dess användning 

och tillgänglighet. Det offentliga rummet kan förklaras vara högst politisk, dock finns ingen 

                                                
82 Gabrielsson, 2006, s. 101 
83 Ibid, s. 20 
84 Ibid, 2006, s. 13 
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enhetlig uppfattning om vad det politiska innebär för det offentliga rummet. Emellertid 

uppfattas det som högst demokratiskt, fastän vad som innebär med demokratiskt är vida 

omtvistat.85 Gabrielsson menar att vagheten i vad demokrati är utgör tvetydigheten i vad det 

offentliga rummet är.86 Gabrielsson redogör för bland annat Hannah Arendts perspektiv på det 

offentliga rummet. Arendt visar på hur det offentliga rummet kan ses och förstås som en politisk 

konstruktion. Genom denna politiska konstruktion tilldelas det offentliga rummet betydelser 

som utgör det till en scen, mötes- och stridsplats.87 Det är en scen då det offentliga rummet är 

en plats för framträdande och synlighet. Det offentliga rummet förklaras som synliggörande 

och bygger på en föreställning om gemenskap. Det offentliga rummet förklaras vara ett 

konstruerat rum som garanterar det politiska, makten tillhör offentligheten och innebörden av 

demokrati är att beslut fattas av gemenskapen inom det offentliga rummet. Dock ska inte 

makten förstås som allomfattande. Detta är på grund av att det finns flera gemenskaper, som 

sätter gränser, och enligt Arendt utgör dessa begränsningar en demokratis kärna.88 Dessa 

begräsningar kan förklaras som regler åt den spelplan för konflikter som det offentliga rummet 

utgör i en demokrati.89 Gabrielsson menar att Arendt kan användas för att legitimera ett 

upprättande av platser som en demokratisk symbol.90 För att relatera Arendts perspektiv till 

projekten i fråga kan de platser, de offentliga rummen, som projekten berör förstås som en 

demokratisk symbol, där allmänheten i olika gemenskaper fattar politiska beslut.  

 

Vidare menar dock Gabrielsson att den svenska planeringskulturen ideligen hänvisar till 

offentliga rum som mötesplatser och vardagsrum som ska främja gemenskap och trivsel.91 Detta 

kan också ses i den diskurs inom vilken de tre projekten utfördes. Västra Götalands 

kulturstrategi En mötesplats i världen har som titeln antyder ett tydligt fokus på att Västra 

Götaland ska utgöra en skapande mötesplats.92 En av målbilderna i Boråsregionens kulturplan 

2016-2019 är ”Skulpturregionen Sjuhärad” där Boråsregionen beskrivs som en mötesplats för 

                                                
85 Deutsche, 1996, s. 269-271 
86 Gabrielsson, 2006, s. 14 
87 Ibid, s. 46 
88 Ibid, s. 48-51 
89 Ibid, s. 57 
90 Ibid, s. 56 
91 Ibid, s. 57 
92 En mötesplats i världen, Västra Götalands kulturstrategi 2012, Västra Götalandsregionen, 
Kulturnämnden, 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab
2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-
%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true [hämtad 2019-
09-03] s. 5 
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offentlig konst. Ett av dess utvecklingsområde beskrivs vara att genom kultursamverkan kunna 

skapa nya mötesplatser.93 Också i projektansökan för projektet Vi byter skulpturer med 

varandra 2016 formuleras ”Vårt projekt kan vara ett sätt för att stärka besöksnäringen och 

skapa nya mötesplatser för upplevelser av det offentliga gemensamma rummet. Skulpturbytet 

kan användas som metod för att i förlängningen kunna användas i hela Boråsregionen och i 

förlängningen hela VGR.”94 Projektet satte ramarna för kommande projekt vilka även de hade 

ambition att skapa mötesplatser och gemenskap.95 Det här kan liknas vid vad Gabrielsson menar 

som en uppfattning om det offentliga rummet som en plats för likar, igenkännande och 

ömsesidig bekräftelse, vilket genererar en föreställning om ett homogent samhälle där 

demokratin blir liktydig med konsensus.96 Detta motsäger mycket hur Arendt såg på det 

offentliga rummet då om det offentliga rummet rymmer flera olika gemenskaper som sätter 

gränser för varandra innebär det att det offentliga rummet inte kan vara en plats för likar. Denna 

föreställning om ett samhälle i harmoni innebär exkludering av olikheter, skillnad eller vad 

Gabrielsson förklarar som spelplan för konflikt.97 Gabrielsson menar nämligen att det inte bara 

finns en offentlighet, utan en mångfald av offentligheter.98 Det offentliga rummet är egentligen 

en mångfald av offentligheter bestående av flera olika gemenskaper. De gemensamma 

mötesplatserna som projekten ämnade skapa skulle därför kunna tolkas som mötesplatser 

ämnade för att skapa ett mellanled, eller ett medium, mellan olika gemenskaper. 

 

Rosalyn Deutsche lyfter fram liknande förhållning till det offentliga rummet och resonerar att 

det offentliga rummet symboliserar ett allmänt intresse som förenar människor till en helhet i 

en demokrati, men att detta inte reflekterar en verklighet. Deutsche menar att konsten i det 

offentliga rummet måste verka för att ifrågasätta denna helhetstanke. Alltså är den offentliga 

                                                
93 ”Målbilder för kulturutveckling i Boråsregionen 2018”, Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 2016-2019, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
http://borasregionen.se/download/18.6164d0ce1677d17479f19024/1550259529589/Kulturplan_Borasr
egionen_2016-2019.pdf [hämtad 2019-05-24] s. 7, 9 
94 ”Vi byter skulpturer med varandra- skulpturbiennalen i Borås 2016 får en satellit”, Diarienummer: 
KUN-562761, Västra götalandsregionen, Koncernavdelning kultur, Inskickad: 2015-09-14, Senast 
ändrad: 2017-12-01, https://www.researchweb.org/is/vgrutveckling/ansokan/562761 
[hämtad 2019-05-24] 
95 ”Vi byter skulpturer med varandra”, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
http://www.borasregionen.se/projekt/projekt-vi-stodjer/vi-byter-skulpturer-med-
varandra.html,[hämtad 2019-05-24]. Numera är dokumentet inte tillgängligt på hemsidan. Dock finns 
dokumentet som opublicerad pdf, vilket jag försetts med för min uppsats av regionutvecklare Anna 
Laang från Boråsregionen, 2019-10-04. 
96 Gabrielsson, 2006, s. 57 
97 Ibid, s. 57 
98 Ibid, s. 100 
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konsten, enligt Deutsche, inte demokratisk med anledning av dess tillgänglighet eller för att den 

är en del av rådande ideologier utan för att den har en kapacitet att väcka konflikt.99 Detta kan 

motsvaras med och liknas vid hur Västra Götalands kulturstrategi framhåller att en demokrati 

kräver att konstens kritiska kapacitet försvaras.100 Konstens roll i det offentliga rummet framstår 

här som tydligt essentiell för bevarandet av demokratin eftersom konstens förmåga att förhandla 

mellan och förmedla olika röster från olika gemenskaper. Denna förmåga blir därför viktig att 

värna om utifrån ett politiskt perspektiv. Ett sätt att bevara konstens roll i det offentliga rummet 

tillämpas bland annat principen om armlängds avstånd mellan politiken och konsten.101    

 

Gabrielsson visar att offentliga rum har olika meningar, till exempel som medium för 

gemenskap, som ett scenrum, eller som utrymme för konflikter men menar att det måste finnas 

ett varför offentliga rum har en mening. Detta varför kan vara en idé om kunskap, upplysning 

eller utveckling. Politiken i detta styrs av ideal och etiska principer som är förankrade i 

föreställningar om jämlikhet, frihet och rättvisa.102 Detta innebär att det offentliga rummet är 

en politisk uppfinning, vars syfte är att se samhället framträda och relatera det till dess principer 

som upprätthåller och garanterar det offentliga rummets existens.103 För att kunna urskilja det 

offentliga rummets syfte är det nödvändigt att se det offentliga rummet som socialt producerad 

och producerande, som tillskrivits betydelser såsom frihet och synlighet.104 Det offentliga 

rummet förstås då som frihetens rum, som en laglig grund, som fokuserar på grundläggande 

demokratiska rättigheter. Eftersom lagen är en gemensam överenskommelse blir den och det 

offentliga rummet en kollektiv angelägenhet.105 Gabrielsson menar att det offentliga rummet är 

som ett gränssnitt mellan individ och samhälle, vilket Gabrielsson hävdar är grundläggande för 

                                                
99 Deutsche, 1996, s. 258-259, 281-282, 313 
100 En mötesplats i världen, Västra Götalands kulturstrategi 2012, Västra Götalandsregionen, 
Kulturnämnden, 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab
2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-
%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true [hämtad 2019-
09-03], s. 14 
101 En mötesplats i världen, Västra Götalands kulturstrategi 2012, Västra Götalandsregionen, 
Kulturnämnden, 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab
2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-
%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true [hämtad 2019-
09-03], s. 14 
102 Gabrielsson, 2006, s. 100 
103 Ibid, s. 100 
104 Ibid, s. 423-424 
105 Ibid, s. 424 
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en demokrati och ett grundläggande samhällselement. Det offentliga rummet förklaras vara 

nödvändigt för ett upprätthållande av det politiska som strävar efter utveckling vilket innebär 

ifrågasättande av rådande betydelser och skapandet av andra betydelser baserat på 

förhandling.106 Projekten i fråga kan utifrån detta ses som en metod för att upprätthålla och 

skapa förhandling i det offentliga rummet med någon form av utveckling som mål. De utmanar 

och ifrågasätter skulpturernas rådande statiska förhållning till det offentliga rummet vilket kan 

frammana vidare förhandling inom det offentliga rummet. Förflyttningar av skulpturerna 

väcker uppmärksamhet på konsten i det offentliga rummet och skapar reaktioner från de som 

vistas inom det.   

 

Det offentliga rummet kan förklaras präglas av idealitet, vilket Gabrielsson menar är historiskt 

och filosofiskt betingat.107 Med idealiteten i åtanke kring det offentliga rummet som fysisk plats 

och dess användning lyfter Gabrielsson en etisk problematik. Dock lägger Gabrielsson fokus 

på arkitekturens etiska status.108 För min undersökning framstår däremot en etisk status även 

för de skulpturer och förflyttningar som projekten ifråga har gjort i det offentliga rummet. 

Frågan om etik behandlar till vem och vad dessa projekt och skulpturförflyttningar riktar sig 

till. Det framkommer särskilt då konst i offentliga rum är med och producerar de offentliga 

rummen. De offentliga rummen som anses, enligt den vanligt förekommande föreställningen, 

även inom projektens diskurs, tillhöra alla. Liksom de offentliga rummen anses även 

skulpturerna i de offentliga rummen, genom sin placering och allmänna tillgänglighet tillhöra 

alla.109 Dessa föreställningar tycks vara starkt förankrade i demokratiska ideal. Dessa ideal kan 

spåras tillbaka till sekelskiftet 1900 då idéer om att konst skulle vara i medborgarnas tjänst, att 

konsten skulle tillhöra alla för att också vidare innebära pedagogiska ändamål samt att vidga 

konsten spridning till allt fler målgrupper.110 Från 1960- 70-talet har en inriktning mot socialt 

engagerad konst utvecklats då kulturens spridning och demokratisering fick stor relevans för 

den offentliga konsten.111 Spår från denna utveckling är tydlig i projekten då fokus i stort har 

varit att sprida och tillgängliggöra offentlig konst genom skulpturförflyttningarna samt infoga 

                                                
106 Ibid, s. 430 
107 Ibid, s. 14 
108 Ibid, s. 16 
109 Ibid, 2006, s. 243  
110 Sandström, Stensman, & Sydhoff, 1982, s. 6 
111 Gabrielsson, 2006, s. 23 
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pedagogiska element i form av skulpturvandringar bland annat.112 Den etiska problematik som 

uppstår, i och med idealiteten om den offentliga konsten som allas, faller därför på för vem och 

varför dessa projekt utfördes.  

 

De platser som skulpturerna tilldelats kan tolkas ha betydelse för projektens demokratiska syfte. 

En skulpturförflyttning som utmärker sig särskilt i förhållande till plats och demokrati är 

skulpturgruppen Kusinerna (2012) av Monika Gora.113 Kusinerna är ljusskulpturer i en 

orangeröd färg som lyser upp på kvällarna. De är i varierande storlek och har mjuka former 

med två kullar som inte överstiger 1.2 meter i höjd. Deras mjuka former och låga höjd bjuder 

ofta in barn till lek. Denna skulpturgrupp hör hemma på Förskolan Hökerum i Ulricehamn, en 

placering som kan i sig självt uppfattas demokratisk eftersom konsten har tillgängliggjorts för 

en väldigt ung målgrupp. Kusinerna fick för projektet sin nya tillfälliga plats på Hässle torg i 

Borås, centralt i miljonprogramsområdet Hässleholmen.114 Denna placering kan också 

uppfattas som baserad på demokratiska föreställningar. Genom att placera Kusinerna på Hässle 

torg tillgängliggjordes skulpturerna för nya målgrupper. En ambition för placeringen uttrycktes 

vara att integrera konst i området, att stärka de boendes känsla av samhörighet i samhället samt 

skapa en förening mellan förorten och stadens centrum.115 Ett annat exempel från projekten 

som kan lyftas fram är skulpturen Välkommen! (2013) av Linnea Jörpeland.116 Välkommen! 

som står på en hög sockel gestaltar en liten långhårig hund som drar ivrigt i sitt osynliga koppel. 

Med sin titel tycks hunden välkomna dess betraktare. Välkommen! står placerad utanför 

huvudentrén på Ekedals äldreboende i Skövde. Denna placering kan liknas vid placeringen av 

Kusinerna på förskolan då även denna skulptur tycks ämnad för att tillgängliggöra konst för en 

specifik målgrupp. Den tillfälliga platsen som Välkommen! tilldelades var i Badhusparken i 

Vara.117 I Badhusparken fick Välkommen! dela sitt utrymme med minibangolf, kiosk och 

promenadstråk. Med sin nya tillfälliga placering fick Välkommen! en mer publik plats med en 

                                                
112 ”Vi byter skulpturer med varandra- skulpturbiennalen i Borås 2016 får en satellit”, Diarienummer: 
KUN-562761, Västra götalandsregionen, Koncernavdelning kultur, Inskickad: 2015-09-14, Senast 
ändrad: 2017-12-01, https://www.researchweb.org/is/vgrutveckling/ansokan/562761 
[hämtad 2019-05-24] 
113 Se bild 1 
114 Se bild 9 
115 ”Vi byter skulpturer med varandra- skulpturbiennalen i Borås 2016 får en satellit”, Diarienummer: 
KUN-562761, Västra götalandsregionen, Koncernavdelning kultur, Inskickad: 2015-09-14, Senast 
ändrad: 2017-12-01, https://www.researchweb.org/is/vgrutveckling/ansokan/562761 
 [hämtad 2019-05-24] 
116 Se bild 6 
117 Se bild 10 
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bredare och mer varierad målgrupp som annars inte skulle ha sett skulpturen. Parker som plats 

har sedan 1800-talet förknippats som en plats för bildning, kultivering och rekreation.118 Vilket 

håller i sig än idag då det idag är en plats dit människor går för att träffas, spendera sin tid på 

nöjen och dylikt. Parker kan därför förstås som demokratiska då de blir en plats för gemenskap, 

välmående och bildning.  

 

Ett tredje exempel på en skulpturförflyttning är Såningsmannen (1950) av Ivar Johnsson.119 

Såningsmannens vanliga placering är i Livets brunn (1950), en brunn med fontän och 

skulpturgrupp med fyra skulpturer, på Hertig Johans torg i Skövde. Brunnar av detta slag blev 

allt mer vanligt under efterkrigstiden, gärna placerade på centrala torg, då ofta stadens eller 

nationens historia och/eller samtid skildrades, om än många gånger högst allmängiltigt. Torget 

som plats passade för dessa typer av brunnar/fontäner då torgets ideella symbol som mötesplats 

passade skulpturernas fabricerade skildringar av ett gemensamt och kollektivt förflutet och/eller 

samtid.120 Med Livets brunns skulpturer ämnade Johnsson skildra livets förutsättningar och 

motsättningar, ungdom och ålderdom, förstörande våld och livgivande såning.121 Den 

sistnämnda, Såningsmannen, består av en skildring av en man som står upprätt och har en korg 

från vilken mannen tycks sprida dess innehåll, som vad titeln antyder är sädeskorn av något 

slag. Intill mannen skildras en naken kvinna på knä eller som resandes upp mot mannen, hon 

befinner sig alltså nere på marken och befinner sig i en lägre position än mannen. Hon håller i 

en mantel bakom ryggen i hennes upplyfta armar och blicken är riktad upp mot mannen. Den 

nya tillfälliga placeringen av Såningsmannen blev i Borås stadspark där den ställdes jämte 

ytterligare två skulpturer.122 Dessa andra skulpturer var Galatea (1935) av Nils Möllerberg som 

inte var med i något skulpturutbyte utan står på sin ursprungliga plats.123 Galatea är en skildring 

av en naken kvinna som står upprätt men lutar sig med ena armen mot en draperad pelare och 

har den andra armen upplyft vilandes mot huvudet. Titeln indikerar att kvinnan skildrar Galatea 

havsnymfen från grekisk mytologi. Dock finns inga andra indikationer på att kvinnan är 

Galatea, vilket Skrubbe tydligt redogjort för.124 Den andra var Vadande flicka (1940) av Matti 

Haupt som var del i ett skulpturutbyte, vars ursprungliga plats var i en brunn i Sörkälleparken 

                                                
118 Skrubbe, 2007, s. 263 
119 Se bild 5 
120 Skrubbe, 2007, s.130 
121 ”Livets brunn”, Konst i Skaraborg, , del av Väst Sverige,  
https://www.vastsverige.com/skovde/produkter/livets-brunn/?site=50515 [hämtad 2019-09-03] 
122 Se bild 11 
123 Se bild 11 
124 Skrubbe, 2007, s. 164 
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i Uddevalla.125 Vadande flicka skildrar, trots titelns ordval, vad som endast kan uppfattas som 

en kvinna vars klänning ser ut att vara på väg att glida av bröstet och är på god väg att synliggöra 

kvinnans bröst helt. Armarna är avslappnade vid hennes sidor fast med en hand lyfter hon upp 

sin klänningskjol över låret som för att undvika att blöta ner den i vattnet omkring henne. 

Blicken är riktad nedåt mot vattnet.  

 

Kompositionen av dessa tre skulpturer väcker uppmärksamheten på kvinnogestaltningar i det 

offentliga rummet, det synliggör hur representationen av kvinnor historiskt sett ut och gör ännu 

idag då dessa fortfarande befinner sig överallt i de svenska offentliga rummen. Den gestaltade 

kvinnokroppen i offentliga rum tillskrivs oftast en metafor för det naturliga, de är ofta en 

symbolik för något abstrakt fenomen eller en mytologisk figur. Deras placeringar i det 

offentliga rummet är vanligtvis i parker eller grönområden, vilket anspelar på deras koppling 

till naturen.126 För detta exempel kan kvinnan i Såningsmannen och Vadande flicka tolkas som 

abstrakta fenomen, medan Galatea som en mytologisk figur trots dess bristande allegoriska 

referenser. Kvinnan i Såningsmannen kan tolkas som symbol för den groende sådd som mannen 

sprider ut, ett livets tecken. Den vadande flickan kan tolkas symbolisera ungdom, vilket ofta 

kopplas till våren vilket är en förekommande symbol som kvinnogestalter står för.127 Den ofta 

nakna kvinnogestaltningens placering i parker spelar mycket på ett dikotomt 

motsatsförhållande, den naturliga kvinnan och den kultiverade mannen.128 Denna dikotomi tar 

till exempel Skrubbe vidare genom att peka ut att parken är den feminina så kallade naturliga 

motsatsen till den urbana arkitektoniska manliga miljön. Parken blir en plats där mer privata, 

mindre officiellt offentliga, aktiviteter utförs. Detta kallar Skrubbe för institutionella markörer 

som markerar olika offentliga platsers skillnader.129 Kompositionen av de tre skulpturerna som 

projektet skapat kan tolkas som ett försök till en demokratisk handling. Den kuratoriella 

praktiken har genom konsten kunnat arbeta med att kritisera forna ideal och ifrågasätta den 

asymmetriska representationen av kön i det offentliga rummet i syfte att främja ett 

jämställdhetsideal. Valet att placera kompositionen i en park, kan å ena sidan möjligen tänkas 

reproducera föreställningen om kvinnan som det naturliga men å andra sidan så gör platsen att 

den kritiska kompositionen bli tillgänglig för en bred och stor målgrupp.  

 

                                                
125 Se bild 4 
126 Skrubbe, 2007, s. 158-159 
127 Ibid, s. 158-160 
128 Ibid, s. 264 
129 Ibid, s. 268-269 
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Dessa ovan nämnda exempel får projekten att framstå som positiva i förhållande till 

demokratiska värderingar och föreställningar. Det uppstod emellertid synpunkter om 

skulpturförflyttningarna som var mer kritiskt inställda till skulpturförflyttningarna. Detta lyfter 

upp frågan om det offentliga rummet som till för alla och offentliga skulpturer som 

allmänhetens ägodel. När nya skulpturer tillkommer i det offentliga rummet är inte alltid alla 

nöjda med dess närvaro och om skulpturer tas bort från en stad berövas allmänheten på deras 

skulptur. Åsikter som uppstod kring skulpturutbytena framfördes talrikt på sociala medier. 

Utbytet av Såningsmannen från Skövde mot Declination (se bild 3) av Tony Cragg från Borås 

i projektet Vi byter skulpturer med varandra år 2018 var sannolikt det mest omdebatterade 

utbytet. En åsikt menade att förflyttningen av Såningsmannen och placeringen av Declination 

på Hertig Johans torg i Skövde (se bild 12) var ”ett angrepp på Skövdes torgmiljö”.130 Detta 

visar att när skulpturer får en ny placering kan kritik uppstå från de som inte är nöjda med 

förändringen i deras offentliga rum. En annan framförd åsikt hävdade att utbytet var som ett 

rån av kultur mot staden: 

 

”Hur kan man i Skövde ens komma på tanken, även om det är för en kort tid, att byta ut 

såningsmannen mot den gula klumpen [Declination] som man ställt mitt på torget. Det är 

även om det är kulturfolk som gjort det rena kultur rånet mot staden. Sedan att det är en 

kort tid det gör inte på något sätt saken bättre.”131 

 

Skulpturutbytets tillfällighet tycktes inte ens lindra uppfattningen om att ett skulpturutbyte var 

lika med att råna Skövde och Skövdes befolkning på kultur. Angående förflyttningen av 

Vadande flicka (se bild 4) från Uddevalla framfördes flera gånger uppfattningar om att Vadande 

flicka inte borde flyttats. Ett exempel av flera liknande kommentarer var: ”Fickan hör till 

Uddevalla … skall ha´ sin plats i Sörkälleparken i Uddevalla och ingen annanstans.”132 Detta 

                                                
130 Kommentar på inlägg i Facebookgruppen ”Vi som kom ihåg hur skövde såg ut förr i tiden!! Gå 
med och minns!!”, 26 april 2018, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1890735790937738&set=gm.1868519716533912&type=
3&theater&ifg=1 [hämtad 13-12-2019] 
131 Kommentar på inlägg i Facebookgruppen ”Vi som kom ihåg hur skövde såg ut förr i tiden!! Gå 
med och minns!!”, 17 maj 2018, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1595814497184350&set=gm.1891538497565367&type=
3&theater&ifg=1 [hämtad 13-12-2019] 
132 Kommentar på inlägg i Facebookgruppen ”Du vet att du är från Uddevalla om…”, 3 oktober 2018, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=552168708555214&set=gm.2007135686044550&type=3
&theater&ifg=1 [hämtad 13-12-2019] 
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exempel visar tydligt hur stark uppfattningen är om att en offentlig skulptur tillhör en plats och 

bör därför inte flyttas på.  

 

 
Vad detta avsnitt synliggör är hur offentliga rum har en demokratisk karaktär och betydelse 

eftersom offentliga rum såsom parker och torg tillskrivits särskilda egenskaper som skapar 

uppfattningar hos offentligheten och effekter i rummet. Skulpturerna som har varit med i 

projekten har visats hur skulpturer i det offentliga rummet kan ha en demokratisk effekt på 

platser och dess besökare. De är verktyg för bland annat demokratiska ideal och värderingar 

integrering, gemenskap och jämställdhet. Det offentliga rummet i dessa projekt har därför 

utgjort ett medium för demokratiska syften, exempelvis inkludering och tillgänglighet. Därtill 

framkallade projekten i det offentliga rummet konversation och konflikt, vilket är av stor vikt 

enligt Deutsche.133 Genom skulpturförflyttningarnas effekter, som verkande för demokratiska 

ideal men också som upprätthållande av en nödvändig stridighet, är det tydligt hur det offentliga 

rummet kan uppfattas som en demokratisk grund.  

 

 

2.2.2 Temporalitet  

 

Det offentliga rummet liksom allt annat är en produkt av tid, det skapas, byggs om och allt är 

en reflektion av dess samtid. På den webbsida som öppnades för och i samband med projektet 

Vart tog våra skulpturer vägen? resoneras det kring tidens spår på det offentliga rummet och 

öppnar upp för ett intressant perspektiv: ”Varje tid sätter sitt avtryck på miljön. Det som anses 

naturligt i sin egen tid, kan senare uppfattas som både obegripligt och kanske provocerande”.134 

Här lyfts problematiken fram i vad som kan förklaras som årsringsprincipen.135 I denna studie 

inkluderas offentliga skulpturer som spår av tid inom förståelsen av årsringsprincipen. De spår, 

eller avtryck, av tid tilldelas enligt principen ett egenvärde som därtill ska värderas som 

likvärdiga. När något inte längre upplevs som begripligt för sin tid, till exempel en skulptur, 

kan det vara svårt att försvara dess värde. Istället får dess värde prövas utifrån frågan om 

kulturarv. För Gabrielssons projekt på Stortorget i Kalmar framkom en annan problematik, där 

                                                
133 Deutsche, 1996, s. 258-259, 281-282, 313 
134 Konst i Skaraborg, ”Vart tog våra skulpturer vägen”, del av Väst Sverige, 
https://www.vastsverige.com/konstskaraborg/vart-tog-vara-skulpturer-vagen/ [hämtad 2019-09-03] 
135 Gabrielsson, 2006, s. 364 
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Gabrielsson upplevde att de äldre årsringarna värderades högre än det nutida.136 Detta lyfter 

fram svårigheterna i hur samtida årsringar ska värderas då det är svårt att döma vad som är av 

värde, för framtiden, när det kommer till sin egna nutid. Även de årsringar som produceras idag, 

som Andersson lyfter fram, har stor betydelse för årsringsprincipen, eftersom det handlar om 

ett arv som vår samtid lämnar efter sig.137 Det som kommer undersökas i detta avsnitt är därför 

vilka effekter de offentliga skulpturerna har på det offentliga rummet som en del av en plats 

årsringar.  

 

För att ta ett steg längre kommer dessutom de offentliga skulpturernas förflyttningar analyseras 

här utifrån perspektivet krononormativitet för att se vilka effekter förflyttningarna har på det 

offentliga rummets normativa tidsuppfattning och tidsordning. Krononormativitet, liksom 

årsringar, innebär en kronologisk tidsuppfattning. Det innefattar en historia, något som har varit 

och utvecklats över tid i en viss ordning, som har lett till ett nu, något som vi upplever och ser 

i vår samtid, som sedan kommer att leda till en framtid, något som kan beräknas eller vara helt 

oviss. Men det är just krononormativiteten som gör att denna tidsordning framstår som 

normativ. På grund av denna uppfattning av tid läggs ett värde på att exempelvis offentlig konst 

som ämnas vara permanenta inslag i det offentliga rummet då också blir permanenta. Om 

projektet Vart tog våra skulpturer vägen? beskrivs det att: ”Konsten berättar något om den tid 

den skapades i, därför är det viktigt att varje tid får lämna sina avtryck”.138 Konstchef Thomas 

Oldrell förklarar än mer att: ”Konsten, inte minst den offentliga konsten har i alla tider varit en 

viktig del av berättelsen kring våra samhällen. Konsten har rollen att […] visa vad som är viktigt 

i sin samtid”.139 Av dessa skäl, att konsten i det offentliga rummet bär på en historia värd att 

bevara för framtiden, läggs stort värde i att konsten förblir permanent som en del av den 

historiska kronologin och blir en del av ett kulturarv.  

 

Innan projekten startade stod skulpturerna i fråga på sina tillägnade permanenta placeringar, 

fasta i en kronologisk tidsuppfattning, och spelade sin roll för dess specifika platser. 

Skulpturgruppen On Tour (2002) av konstnärsgruppen Inges Idee som var med i projektet Vart 

                                                
136 Ibid, s. 368 
137 Andersson, 1997, s. 7 
138 ”Vart tog våra skulpturer vägen?”, 
https://www.odenbadet.se/download/18.3268a6de1624c922b5b6785/1523012051896/Vart%20tog%2
0v%C3%A5ra%20skulpturer%20v%C3%A4gen_info%20om%20hela%20projektet.pdf [hämtad 
2019-09-03] 
139 Oldrell, Thomas, ”Konstens roll i det offentliga rummet”, Konst i Skaraborg, del av Väst Sverige, 
https://www.vastsverige.com/konstskaraborg/konstens-roll/ [hämtad 2019-09-03] 
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tog våra skulpturer vägen? stod på sin placering utanför konserthuset i Vara sedan dess 

invigning 2003.140 On Tour består av fem skulpturer i olika färger och former. Dess gestalt och 

former påminner om instrumentfodral men tycks inte passa några vanliga instrument. Formerna 

anspelar istället på andra föremål som kan finnas och höras i omkringliggande bostadsområde, 

till exempel gräsklippare. Det denna skulpturgrupp gör för platsen utanför konserthuset är att 

föra samman föreställningarna om konserthusets musik med de ljud som bostadsområdet 

medför. Konsten har effekten att interagera kulturen med vardagen, musiken med sysslorna, 

och det är tack vare dess plats, dess offentliga rum, som möjliggör denna förankring. Ytterligare 

ett exempel på en skulptur vars effekt på sin ursprungliga plats har betydande roll för dess 

offentliga rum är Såningsmannen.141 Dess betydelse för platsen grundas i mångt och mycket i 

att Såningsmannen är en del av en hel skulpturgrupp tillhörande en central torgbrunn. Utan 

dennas inkludering skulle skulpturgruppen bli ofullständig och därmed skulle hela Livets brunn 

förlora sin betydelse för och effekt på platsen. Den betydelse som Såningsmannen har för Livets 

brunn är att den bidrar med Ivar Johnssons ambition att gestalta livets förutsättningar där 

Såningsmannen stod för liv och återuppståndelse.142 Centrala torgbrunnar liksom Livets brunn 

som skapades under efterkrigstiden var vanligen förankrade i föreställningar om stadens 

historia och samtid. Den effekt som Livets brunn har på dess plats är alltså att erinra dess 

besökare om en gemensam historia som på så sätt skapar en gemensamhet invånare emellan. 

För platsen kan det dessutom förstås att Livets brunn har effekten av att skapa en samlings- och 

mötesplats som också resulterar i förmågan att skapa gemenskap.  

 

Eftersom dessa skulpturer flyttas från sina permanenta platser innebär det att det görs ett brott 

i platsens krononormativitet. Då skulpturerna är en del av platsers årsringar vore det möjligt att 

hävda att årsringsprincipen åsidosätts och därmed försummar platsers kulturarv när 

skulpturerna flyttas. Detta är dock inte helt applicerbart på projektens förflyttningar av 

skulpturer då de bara är tillfälliga och alla skulpturer flyttas tillbaka till de ursprungliga 

platserna. Men skulpturerna är ändå borta under en viss tidsperiod vilket innebär att platsens 

tidsordning rubbas, och det blir en lucka eller ett brott i denna tidsordning. Denna lucka som 

uppstår av skulpturernas frånvaro skapar i sin tur effekter på platsen. Det tomrum som till 

exempel On Tour lämnade efter sig skapar en saknad av denna samhörighet mellan 

                                                
140 Se bild 7 
141 Se bild 5 
142 ”Livets brunn”, Konst i Skaraborg, , del av Väst Sverige,  
https://www.vastsverige.com/skovde/produkter/livets-brunn/?site=50515 [hämtad 2019-09-03] 
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Konserthuset och bostadsområdet. Såningsmannen lämnade en annan typ av tomrum. Detta 

tomrum skapade effekten av att tillintetgöra Livets brunns fulla historiska koppling och 

gestaltning. Konstnären Ivar Johnsson ämnade skildra livets förutsättningar och motsättningar 

i Livets brunn men utan Såningsmannen, den livgivande sådden, faller dess motpart Våldet, det 

nedbrytande våldet, ur balans. I avsaknad att Livets brunns fulla gestaltning förlorar den dess 

ämnade symbolik. Platsen utan Livets brunn i fulländning förlorar därmed dess effekt av att 

erinra ett kollektivt minne av en gemensam historia för dess besökare. Tomrum uppstår i sin 

tur dessutom på de nya tilldelade tillfälliga placeringarna då något tillförts men sedan tas bort. 

Även då en skulptur flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats lämnas alltså den tillfälliga platsen 

med ett eget tomrum. Dessa tomrum kan till och med lämna fysiska spår, om än temporära. Ett 

exempel på detta är de fysiska spår på gräsmattan som Vadande flicka och Såningsmannen 

lämnade efter sig bredvid Galatea i Borås.143 Dessa spår kommer emellertid försvinna med 

tiden. Fler former av tomrum kunde också uppstå. Tomrummet som uppstod efter den tillfälliga 

placeringen av skulpturen Premiär (1985) (se bild 8) av Torsten Fridh längs med Vättern i Hjo 

(se bild 13) resulterade i att det planerades att låta en ny skulptur ta dess plats.144 Att skulpturer 

skapar platser är i detta fall tydligt då avsaknaden av ett konstverk gav upphov till att införskaffa 

en ersättare för att inte behöva gå miste om den plats som skapades genom Premiär. Även efter 

att skulpturen Octopus (2000) av Ulf Rollof varit placerad i Ulricehamn i Sjöträdgården vid 

Åsundens kant fick en annan skulptur, Leone (2018) av Shai Dahan, dess plats (se bild 14).145  

 

Vid förflyttning av skulpturer framkommer andra effekter av en skulptur än vad det gjorde på 

dess ursprungliga plats. För att fortsätta med exemplet av On Tour är det tydligt hur en ny 

placering medför andra effekter. On Tour placerades i Planteringförbundets park, även kallad 

Plantis, intill Falbygdens museum i Falköping.146 På denna nya placering förlorade On Tour sin 

starka koppling till musik och ljud. Skulpturernas former kom snarare att uppstå som abstrakta, 

med möjligt undantag för gräsklipparen som nästan föreföll sig vara i sitt rätta element på 

parkens gräsmatta. Skulpturgruppen kunde vidare uppfattas tillhöra museet trots utan en tydlig 

förankring till Falbygdens museums vanliga historiska utställningar. Med parken som plats, 

                                                
143 Se bild 11 
144 Beckman, Marie, ”Genomförande”, i Den offentliga konsten ur ett kommunperspektiv, Västra 
Götalandsregionen, Kultur i Väst, Referat, Seminarium, Anteckningar 2018-12-06, 
http://www.kulturivast.se/sites/default/files/new-
root/SAFD/referat_seminarie_offentlig_konst_6_dec_2018.pdf [hämtad 2019-09-03], s. 3 
145 ”Hästen har kommit till Ulricehamn!”, Ulricehamns turistbyrå, Västsverige,  
https://www.vastsverige.com/ulricehamn/kultur/hasten-leone/?u=5844 [hämtad 14-12-2019] 
146 Se bild 15 
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med dess lummiga miljö och promenadstigar, kunde skulpturgruppen med sina olika former, 

färger och avsaknad av sockel framstå som inbjudande lekskulpturer för barn. Detta visade sig 

också vara ett faktum som projektledare Marie Beckman presenterade under ett seminarium då 

Beckman hävdade att ”klängbarhet blev viktigare än associationen till ljud”.147 Effekten som 

On Tour hade på sin tillfälliga placering ska alltså ha varit att den skapade plats för lek, vilket 

kan tänkas ha skapat gemenskap och rekreation hos dess besökare.  

 

En förflyttning av en annan skulptur visar att effekterna inte är lika tydligt positiva i sitt slag. 

Declination (2005) av Tony Cragg är en stor abstrakt gul bronsskulptur som stod och har stått 

sedan 2007 på Sandwalls plats i Borås, ett torg med utsikt över Viskan.148 I Borås föreföll den 

passa in med anknytning till Borås stads historiska och samtida koppling till design och form. 

Dess tilldelade tillfälliga placering för projektet Vi byter skulpturer med varandra år 2018 blev 

på Hertig Johans Torg i Skövde, en bit ifrån Livets brunn.149 På grund av ett byggnationsprojekt 

som utfördes på Hertig Johans torg hamnade Declination mitt i byggnadsområdet. Detta var 

inte planerat utan var ett resultat av bristande kommunikation och samarbete mellan 

konstprojektet och inblandade från samhällsbyggnadsförvaltningen.150 Tillslut fick Declination 

en ny placering igen, denna gång på gräsmattan framför Skövde kulturhus.151 Effekterna av den 

första placeringen av Declination kan förklaras vara något oklara, uppfattningen av dess 

malplacering kunde väcka bristande förtroende för konsten i sig. Det var Declination som 

väckte mest klagorop från befolkningen, då den bland annat kom att liknas vid skräp.152 Andra 

kommentarer framförde emellertid att verket i sig inte var problemet utan placeringen: ”Häftig 

i sig men helt malplacerad tyvärr. Offentlig konst måste hitta sin rätta plats”.153 De missnöjda 

                                                
147 Beckman, Marie, ”Genomförande”, i Den offentliga konsten ur ett kommunperspektiv, Västra 
Götalandsregionen, Kultur i Väst, Referat, Seminarium, Anteckningar 2018-12-06, 
http://www.kulturivast.se/sites/default/files/new-
root/SAFD/referat_seminarie_offentlig_konst_6_dec_2018.pdf [hämtad 2019-09-03], s. 3 
148 Se bild 3 
149 Se bild 12 
150 Beckman, Marie, ”Genomförande”, i Den offentliga konsten ur ett kommunperspektiv, Västra 
Götalandsregionen, Kultur i Väst, Referat, Seminarium, Anteckningar 2018-12-06, 
http://www.kulturivast.se/sites/default/files/new-
root/SAFD/referat_seminarie_offentlig_konst_6_dec_2018.pdf [hämtad 2019-09-03], s. 3 
151 Se bild 16 
152 Kommentar på inlägg i Facebookgruppen ”Vi som kom ihåg hur skövde såg ut förr i tiden!! Gå 
med och minns!!”, 26 april 2018, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1890735790937738&set=gm.1868519716533912&type=
3&theater&ifg=1 [hämtad 13-12-2019] 
153 Kommentar på inlägg i Facebookgruppen ”Vi som kom ihåg hur skövde såg ut förr i tiden!! Gå 
med och minns!!”, 26 april 2018, 
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kommentarerna kan dock ha varit en effekt av dess oturliga omständigheter kring platsen 

snarare än torget som plats eller skulpturen i sig.  

 

Effekter som genom projektens brott i platsers krononormativitet framstår här som varierande 

och skiljer sig åt beroende på skulptur och plats i fråga. Vilka effekter som kan uppstå på en 

plats tycks därför vara ovissa samt komma i otaliga utslag. En effekt som brotten i platsers 

krononormativitet har visats vara saknad och tomrum. Människor har blivit utan ”deras” 

skulpturer och platser har tillfälligt förlorat komponenter av dess identitet och relation till 

omvärlden, vilket exempelvis frånvaron av On Tour skapade. Många synpunkter framfördes i 

sociala medier som visar skulpturförflyttningarnas effekter av dessa krononormativa brott. 

Vadande flickas frånvaro orsakade mycket saknad och känner att det blivit tomt.154 I annat 

inlägg lyftes det fram att saknaden var starkt förknippad med minnen exempelvis 

barndomsminnen.155 Dessa minnen visar hur offentliga skulpturer är en del av det offentliga 

rummets historia och minne. Gällande förflyttningen av Premiär (1985) av Torsten Fridh från 

Parken Götene framfördes åsikten att Premiär ”tillhör och är skapad för miljön i Götene Folkets 

Park. Att på detta sätt flytta ett konstverk från sin ursprungliga plats är … ett stort övergrepp”.156 

Av samma skäl yttrades angående Såningsmannens förflyttning från Skövde att ”detta är att 

stjäla”.157 Det var alltså inte helt utan protester som förflyttningarna genomfördes. Platser och 

offentligheten ansågs vara berövade, om än tillfälligt, sina skulpturer, vilket kan tänkas innebära 

problematik för den demokratiska värderingen av offentlig konst som offentlighetens egendom. 

Emellertid skapade dessa brott nya möjligheter annanstans då fler människor fått tillgänglighet 

till skulpturer och platser har berikats med nya intryck.  

 

                                                
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1890735790937738&set=gm.1868519716533912&type=
3&theater&ifg=1 [hämtad 13-12-2019] 
154 Kommentar på inlägg i Facebookgruppen ”Du vet att du är från Uddevalla om…”, 3 oktober 2018, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=552168708555214&set=gm.2007135686044550&type=3
&theater&ifg=1 [hämtad 13-12-2019] 
155 Kommentar på inlägg i Facebookgruppen ”Du vet att du är från Uddevalla om…”, 20 april 2018, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1042362952586568&set=pcb.1771118096312978&type=
3&__tn__=HH-R&eid=ARACrZKUKBNcA_NwhSvJbtonkdyGCi7qrWF9I7tKKLdpg-oJnDdjUG-
hgJR20Sygv_ahkrv8JNMg-YwK [hämtad 16-12-2019] 
156 Kommentar på inlägg i Facebooksidan ”Skövde Kulturhus”, 1 juni 2018, 
https://www.facebook.com/skovdekulturhus/photos/a.565920356813170/2033378903400634/?type=3
&theater [hämtad 13-12-2019] 
157 Kommentar på inlägg i Facebookgruppen ”Vi som kom ihåg hur skövde såg ut förr i tiden!! Gå 
med och minns!!”, 17 maj 2018, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1595814497184350&set=gm.1891538497565367&type=
3&theater&ifg=1 [hämtad 13-12-2019] 
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Platserna som stod för de tillfälliga placeringarna kan i sin tur uppfattas som att de fick brott i 

dess krononormativitet, fastän skulpturernas placeringar aldrig var tilltänkta permanenta, då 

frånvaron av till exempel Premiär i Hjo resulterade i önskan om en ersättande skulptur. Brott i 

platsers krononormativitet kan säkerligen ursäktas i fall som dessa projekt utgör då alla 

skulpturer flyttades tillbaka till sina permanenta placeringar. För dessa projekt var det aldrig 

fråga om att permanent påverka en plats årsringar eller beröva en plats på dess kulturarv. De 

skapade dock brott i krononormativiteten av platser som nu alltid kommer vara en del av dess 

historia. Vad dessa tillfälliga brott i de olika offentliga rummen därtill lyckades göra var att, i 

enlighet med projektens syften, tillgängliggöra skulpturerna i fråga för fler människor och skapa 

kontakt kommuner emellan. Huruvida det är demokratiskt eller inte att beröva en plats med 

dess befolkning på ”deras” skulptur är osäkert. Möjligen kan det argumenteras att ändamålet 

helgar medlen i detta fall, alltså att berövandet av ”andras” skulpturer är det pris som måste 

betalas för att i demokratiskt syfte tillgängliggöra skulpturer för en större publik. Därtill har 

bytet oavsett skapat konflikt och rubbat harmonin i det offentliga rummet vilket Deutsche 

argumenterat är än mer essentiellt för en demokrati.158  

 

Vad som har genomförts i denna del av studiens undersökning är ett synliggörande av det 

offentliga rummet som demokratisk grund och att skulpturer är medskapare i denna 

demokratiska grund samt att brott i dessa offentliga rums krononormativitet kan tolkas vara 

demokratiska handlingar på grund av dess syften och effekter. För studien innebär detta att 

undersökningen har åstadkommit en förståelse för hur koppling mellan det offentliga rummet 

och skulpturer kan se ut i relation till demokrati och temporalitet. 

 

 

2.3 Offentliga skulpturers betydelsebildning och meningsproduktion 
 

I tidigare avsnitt har relationen mellan det offentliga rummet och skulpturer undersökts i 

förhållande till aspekterna temporalitet och demokrati. I detta avsnitt ska studien gå närmare in 

på de aktuella skulpturernas betydelsebildning och meningsproduktion inom det offentliga 

rummet. Tre skulpturer analyseras i detta avsnitt, ett från vardera projekt. Först Premiär i 

projektet Vart tog våra skulpturer vägen? Därefter Octopus i projektet Vi byter skulpturer med 

varandra från 2016. Tredje skulpturen är Vadande flicka från projektet Vi byter skulpturer med 

                                                
158 Deutsche, 1996, s. xiii, xxiv, 274, 289 
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varandra från 2018. Eftersom Vadande flicka placerades tillsammans med ytterligare två 

skulpturer, Såningsmannen och Galatea, ingår dessa i analysen. Val av skulpturer baserades av 

ambitionen att visa exempel på hur olika resultat det kan bli beroende på vilka skulpturer det 

gäller. Ordningen av valda skulpturer som analyseras går alltså inte efter projektens 

kronologiska ordning utan baseras istället på att gå från ett enklare exempel till mer komplexa 

exempel och krävande analyser.  

 

Analysen av skulpturerna tillämpar bildsemiotik som grundläggande förståelse av hur 

skulpturer i offentlig miljö genererar och kommunicerar betydelse genom ett socialt konstruerat 

och föränderligt system av koder som diskuterats under metodavsnittet. Skulpturernas 

betydelse utvinns genom att analysera deras spatiala, temporala situationer, samt de diskurser 

som de är skapta inom. Analysen fokuserar alltså på skulpturernas meningsproduktion i 

förhållande till kontextuella aspekter såsom rumslighet och tid. Fokus hamnar vidare på den 

implicite betraktaren genom receptionsestetisk analys. Skulpturernas betydelsebildning och 

meningsproduktion analyseras och tolkas utifrån skulpturernas olika specifika kontexter, de 

som valts att analyseras är politisk och ideologisk diskurs, ursprunglig placering, tillfällig 

placering, historisk och sociokulturell kontext. Dessa aspekter granskas i förhållande till 

föreställningar om demokrati, offentlighet samt föreställningar om årsringar och 

krononormativitet.  

 

 

2.3.1 Betydelsebildning, meningsproduktion och implicit betraktare 

 

-   Rumslig och temporal situation  

 

Den första skulptur som analyseras är Premiär (1985) av Torsten Fridh.159 Premiär flyttades 

från Parken Götene, tidigare folkets park, i Götene till Strandpromenaden i Hjo.160 Skulpturens 

olika signifikat som uppfattas genom denotation är en naken kvinna med ett barn. Barnet står 

upp och kvinnan sitter på huk och håller i barnets händer. Skulpturens signifikant kan först 

sägas vara att barnet ser ut att vara cirka 1 till 2 år gammalt och är därför väldigt ung. Då barnet 

är så pass ungt ser det ut som att kvinnan håller i barnet händer som för att hjälpa barnet stå upp 

                                                
159 Se bild 8 
160 Se bild 8 och 13 
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och hålla balansen. Förhållandet mellan kvinnan och barnet tolkas vara mor och barn. 

Skulpturens lingvistiska meddelande är i detta fall endast skulpturens titel Premiär. Det 

lingvistiska meddelandet har funktionen att det vägleder betraktaren bland skulpturens olika 

betydelseinnehåll.161 Titeln Premiär antyder om något som utförs för första gången, och i 

koppling till skulpturens signifikat och signifikant framstår de som att modern hjälper barnet 

att stå eller gå för första gången. Men då skulpturerna också behöver analyseras i relation till 

dess placering i det offentliga rummet kan tolkningen vidareutvecklas. Skulpturens placering i 

Parken Götene är intill och riktad mot en damm. I relation till dammen och att den gestaltade 

modern och barnet är nakna framstår en starkare konnotering att det är barnets första gång att 

bada. Förflyttningen av Premiär till strandpromenaden i Hjo med utsikt mot Vättern och 

stranden förstärker konnoteringen av ett första bad ännu mer. Meningsproduktionen för 

skulpturen Premiär visade sig alltså inte vara särskilt annorlunda utifrån en bildsemiotisk 

analys, snarare blev det ikoniska meddelandet bara tydligare, på den tillfälliga placeringen. 

Detta visar att meningsproduktionen inte nödvändigtvis förändras när en skulptur får en ny 

placering. Däremot framstår valet av Premiärs placering ha varit avsiktligt för att uppnå samma 

konnotering av skulpturen. Utifrån ett inlägg på projektledare Marie Beckmans Instagramkonto 

menar Beckman att Premiär inte kunde fått en finare placering.162 Här framstår finheten av 

kompositionen med plats och skulptur ha varit av värde och Beckman förefaller vara nöjd med 

den tillfälliga placeringen. Premiärs oförändrade konnotationer uppfattas utifrån detta som 

eftersträvansvärt och som ett medvetet val. 

 

Ett annat exempel är Octopus (2000) av Ulf Rollof.163 Skulpturen är fyra meter hög bestående 

av en oktogon ställning i metall som bär upp en blå plastfigur. Figuren har en stor mittdel med 

två osymmetriska vinklade längder som sticker ut från sidorna. Högst upp på figuren finns en 

förhöjning som sticker upp. Dess former är mjuka. De signifikant som kan uttolkas från dessa 

signifikat är att figurens former kan liknas vid en människokropp, fast endast från midjan och 

uppåt. Ställningen under uppfattas som sockeln till skulpturen. Med avsaknad av naturtrogna 

proportioner, dimensioner och detaljer framstår figuren som abstrakt, den är svårdefinierad och 

svåridentifierad. Den upplevs som högst klumpig i liknelsen med en människokropp. Det 

lingvistiska meddelandet, Octopus, dirigerar betraktaren att likna figuren med en bläckfisk. 

                                                
161 Barthes, 1964, s. 120-121 
162 Beckman, Marie, Instagram @mariebekk, 26 maj 2018, https://www.instagram.com/p/BjOzZJanco7/ 
[hämtad 13-12-2019] 
163 Se bild 2 
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Konnotationer som uppstår är att armarna och händerna kan uppfattas som tentakler som hos 

en bläckfisk, men inte mycket mer än så. Titeln kan också hänvisa till ställningens oktogonform. 

Liknelsen till en bläckfisk gör emellertid att människokroppen uppfattas än mer klumpig och 

svåridentifierad och svårdefinierad.  

 

Placeringen i Borås kan å ena sidan förstärka denna uppfattning av Octopus men å andra sidan 

medföra klarhet över dess betydelse. Octopus står vid infarten till Hässleholmen på en kulle 

mellan ett bostadsområde och en skola.164 Placeringen upplevs aningen opassande, malplacerad 

och förhöjer uppfattningen av klumpighet hos skulpturen då den inte har en tydlig förankring 

till platsen. Med vidare undersökning av kontexten kring dess placering, områdets 

sociokulturella kontext samt uttalanden från Rollof själv framstår en vidare tolkning av 

skulpturens betydelser. Anna Westerlund skriver i magisteruppsatsen Beslutsprocessen kring 

offentlig konst. En undersökning av Borås kommun att Octopus valdes och fick sin plats för att 

museichef och handläggare, samt sekreterare för konstkommittén Elisabeth Haglund menade 

att platsen behövde ett vägmärke. Ordförande för konstkommittén Bengt Wahlgren ska därtill 

ha menat att Hässleholmen behövde något identitetshöjande ”eftersom det inte är ett så ’bra’ 

område”.165  

 

Hävdandet att Hässleholmen är ett sämre område, hänvisar till vad Jessica Sjöholm Skrubbe 

tillsammans med Henrik Widmark lyfter fram om områdets negativa bild i ”Vardagsliv, normer 

och värderingar. Hur urban identitet skapas i bostadsområdet”.166 Miljonprogramsområdet 

Hässleholmen som plats beskrivs bland annat som svårgripbar, i jämförelse med andra områden 

med samma avstånd från Borås centrum. Skrubbe och Widmark menar att gränsdragningar har 

gjorts för att försöka skapa en föreställd gemensam identitet trots Hässleholmens heterogenitet 

och etnisk, social och ekonomisk segregering i förhållande till Borås i sin helhet. Octopus 

förklaras som en sådan gränsdragning. Skrubbe och Widmark redogör för att Octopus hade 

vissa förväntningar på sig att fungera som en enande och kollektiv representation för just 

Hässleholmen. Andra skulpturer i Borås till exempel Tony Craggs Declination (2005) 

                                                
164 Se bild 2 
165 Westerlund, Anna , Beslutsprocessen kring offentlig konst : en undersökning av Borås kommun, 
Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Examensarbete, Borås, 
2002, s. 37 
166 Skrubbe, Sjöholm, Jessica & Widmark, Henrik, ”Vardagsliv, normer och värderingar. Hur urban 
identitet skapas i bostadsområdet”, i Bebyggelsehistorisk tidskrift, (red.) Catarina Nolin & Fredrik 
Krohn Andersson, nr. 67, 2014, http://media.bebyggelsehistoria.org/pdf/BHT67_2014.pdf, [hämtad 
2019-11-15], s. 24-44  
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representerar staden Borås som helhet och är en del av dess skulpturstadsidentitet medan 

Octopus förpassats till att representera Hässleholmen utanför [Skrubbe och Widmarks 

kursivering] Borås, inte Borås. Detta menar Skrubbe och Widmark inte beror på en perifer 

placering utan snarare på en tillskriven betydelse, då Octopus egentligen inte har något att göra 

med det direkta närområdet.167 Områdets exkludering tycks utifrån detta resonemang att 

Octopus bara förstärkt uppfattningen av Hässleholmen som ett sämre område, snarare än att 

höja dess identitet, vad det nu än innebär. Uppfattningen av Octopus som malplacerad eller dess 

otydliga koppling till dess plats förstärks genom dess exkludering från Borås stads identitet.  

 

Ett annat perspektiv synliggörs dock genom att inkludera uttalanden från konstnären, Rollof, i 

kontexten kring Octopus betydelser. Rollof lyfter fram att Octopus anspelar på ”vår inneboende 

rädsla för det främmande”. Octopus kom till under omständigheter då Rollof upplevt sig osäker 

på hur han skulle passa in under en tid då han bosatte sig i en by i Mexiko, ”Jag kunde känna 

mig stor och klumpig … [och] bara ville kramas och bli kramad. Men vad ville de? Och vad 

ville de av mig?”.168 I ljuset av Rollofs beskrivning uppfattas placeringen av Octopus vara 

möjligen passande. Då Hässleholmen som område präglas av etnisk och social segregering kan 

invånare kanske finna att de har något gemensamt som representeras inom Octopus, i och med 

att integrering med Borås som helhet inte tycks fungera. Klumpigheten, det svåridentifierbara 

i och känslan av malplacering av Octopus reflekteras i och förstärks av Hässleholmens 

sociokulturella kontext men med en inneboende betydelse av att representera rädsla för det 

främmande, känslan av att inte passa in samt osäkerheten i vilka förväntningar som finns på de 

som ännu inte tycks höra hemma. Utifrån denna tolkning framstår den implicite betraktaren 

som den person som vars förståelse och känsla av alienation reflekteras och representeras i 

Octopus.  

 

En intressant respons uppstod då Octopus flyttades till Ulricehamn för projektet Vi byter 

skulpturer med varandra år 2016. I en insändare med rubriken ”Som nyinflyttade står vi helt 

utanför” och tackades Rollof för skulpturen. Insändaren fortsatte med ”det är ibland svårt med 

en ny verklighet … Min vän och jag är nyinflyttade på en ort där vi förmodligen inte passar in 

                                                
167 Skrubbe & Widmark, 2014, s. 32-34 
168 Carlzon, Carina, ”Octopus blickar ut över Åsunden”, Ulricehamns Tidning, 22 april 2016, 
http://www.ut.se/lokala-nyheter/octopus-blickar-ut-over-asunden/, [hämtad 2019-11-15] 
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hur vi än ler, hälsar och kråmar oss.”.169 Denna insändare bekräftar att konstnärens uppfattning 

av sitt verk kan färga en betraktares uppfattning av skulpturens betydelse, alltså betraktarens 

reception av verket. Förflyttningen av Octopus genererade utifrån detta fall samma betydelser 

som i Hässleholmen då, genom konstnärens förklaring, en betraktare kunnat igenkänna sig i 

representationen. Alienation är inte begränsat till bara Hässleholmen. Octopus betydelser kan 

aktiveras nästintill överallt och för att ändra dess betydelser skulle det krävas större förändrade 

omständigheter än vad det var för projektet. Placeringen i Ulricehamn i Sjöträdgården vid 

Åsundens kant genererar visserligen en starkare konnotation mellan det lingvistiska 

meddelandet från titeln, översatt till bläckfisk, och sjön.170 Utifrån denna koppling och att 

Octopus, bläckfisken står på land vänd ut mot vattnet och inte i vattnet befäster än mer 

betydelsen av att inte känna sig hemma eftersom en bläckfisk ska vistas i vatten inte på land. 

På så vis är inte enbart Rollofs förklaring av Octopus avgörande för dess betydelsebildning.    

 

Barthes menar att förankringen som det lingvistiska meddelandet gör med denotativa och 

konnotativa betydelser är ideologisk eftersom den dirigerar betraktaren till en viss betydelse. 

Det lingvistiska meddelandet utgör en kontroll över vad betraktaren fokuserar på så att 

betraktaren inte läser in det ikoniska meddelandet som helhet. Titeln blir alltså repressiv och 

därför menar Barthes att ideologi befästs i texten.171 Ett exempel som kan lyftas fram som 

Barthes teori om det lingvistiska meddelandet som ideologiskt kan appliceras på är Vadande 

flicka (1940) av Matti Haupt.172 Vadande flicka som gestaltar en ung lättklädd kvinna, som 

tidigare i uppsatsen har tolkats vara en symbol för naturen och våren på grund av 

representationen av kvinnokroppen och placeringen i en park genererat konnotativa betydelser 

om kvinnan som kropp och natur. Men genom att än en gång rikta fokus mot titeln och denna 

gång förstå titeln som ideologiskt bunden får skulpturen vidare betydelse. Titeln som indikerar 

att kvinnan är en flicka synliggör en ideologi där föreställningar om kvinnan och den kvinnliga 

kroppen kontrolleras genom representationer i det offentliga rummet. Det är en ideologi som 

förpassat kvinnan till ett prepubertalt stadium för att skapa en metafor för det ungdomliga och 

som metafor för naturlig utvecklingsskede nämligen våren. Denna representation är med och 

producerar föreställningen om kvinnor som tillhörande naturen i dikotomin natur/kultur då 

                                                
169 Besviken nyinflyttad, ”Som nyinflyttade står vi helt utanför”, Ulricehamns Tidning, 27 april 2016, 
19 december 2017, http://www.ut.se/debatt-insandare/som-nyinflyttade-star-vi-helt-utanfor/, [hämtad 
2019-11-15] 
170 Se bild 14 
171 Barthes, 1964, s. 119, 121-122, 128 
172 Se bild 4 
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männen tillhör kultur, och därmed reproducerar könsmaktsförhållandet mellan män och 

kvinnor i samhället. Denna ideologi kan idag mestadels utan att ifrågasättas sägas anses vara 

föråldrad, även om maktbalansen mellan kvinnor och män inte alltid är jämställd i realitet.  

 

Hur samtiden bör förhålla sig till skulpturer som Vadande flicka är inte alltid ett enkelt svar. 

Projektet Vi byter skulpturer med varandra år 2018 valde i varje fall att problematisera 

ideologin genom förflyttningen och kurerandet av skulpturen tillsammans andra skulpturer som 

på ett eller annat sätt också är en produkt av samma ideologi, vilket lyfts fram tidigare. 

Skulpturen i dess nya spatiala och temporala situation fick plötsligt nya betydelser. 

Tillsammans med de andra två skulpturerna, Galatea och Såningsmannen, kunde inte längre 

Vadande flicka endast tolkas utifrån dess egna signifikat och signifikant utan var påverkad av 

de andra skulpturernas signifikat och signifikans. Dess egna ursprungliga betydelse 

förvrängdes. Skulpturerna placerades med Galatea i mitten, Såningsmannen till vänster och 

Vadande flicka till höger om Galatea.173 Då de tre skulpturerna fördes samman kunde inte en 

enhetlig betydelse uttolkas enligt samma förutsättningar som när de var åtskilda. De tre, mer 

eller mindre, nakna kvinnorna och en påklädd man, synliggör hur representationen av kvinnor 

ser ut i det offentliga rummet på ett sätt som snarare konfronterar betraktarens blick än att 

underkasta sig den. Den implicite betraktaren konfronteras och uppmanas istället att ifrågasätta 

sin egna blick.  

 

De olika exemplen visar på att beroende på vilken skulptur och vilka placeringar de har kan 

betydelse antingen förbli desamma eller förändras helt. Förflyttningen av Premiär resulterade 

i att dess meningsproduktion inte vara särskilt annorlunda utifrån en bildsemiotisk analys, 

snarare blev det ikoniska meddelandet bara tydligare. Detsamma gällde även för Octopus då 

Konstnärens beskrivning av dess betydelse gjorde så att betraktare förstod Octopus på liknande 

sätt trots dess förflyttning. Placeringen på Hässleholmen kunde dock påverka tolkningen av 

Octopus betydelse beroende på dess relation till Borås som stad eller dess relation till 

Hässleholmen som plats. I relation till Borås som stad framstår Octopus som malplacerad och 

utan tydlig betydelse annat än dekoration medan i relation till Hässleholmen som plats 

representerar Octopus den sociokulturella kontexten och alienationen som boende i 

hässleholmen hamnat i förhållande till övriga Borås stad. Vad exemplet med Vadande flicka 

visat är hur det lingvistiska meddelandet kan bära på och synliggöra ideologiska betydelser, 

                                                
173 Se bild 11 
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vilka kan omförhandlas genom förflyttning. Förflyttningen av Vadande flicka skapade nya 

betydelser och därmed också förändrade relationen mellan skulpturen och dess betraktares 

blick.  

 

I förhållande till det offentliga rummets årsringar och krononormativitet får skulpturernas 

betydelser ännu mer inverkan. Förflyttningar av skulpturer har visats orsaka brott i de offentliga 

rummets krononormativitet vilket genererade olika effekter beroende på vilken skulptur och 

vilken plats det var fråga om. Det samma gällde för skulpturernas betydelser och hur dessa 

förändrades eller inte genom förflyttningar. Om skulpturers betydelser förändras/påverkas av 

en förflyttning, till exempel betydelseförändringen av Vadande flicka, kan det tänkas innebära 

en påföljd/inverkan på det offentliga rummets årsringar och krononormativitet. En förändring 

av årsringar skulle eventuellt, som tidigare diskuterats utifrån förflyttningarnas effekter på 

platsen, kunna innebära att det skulle vara på bekostnad av kulturarv. Men som klargjorts var 

det aldrig fråga om för projekten att permanent påverka en plats årsringar eller beröva en plats 

på dess kulturarv då skulpturerna bara förflyttades under en tillfällig period. Däremot kommer 

alltid dessa brott i platsers krononormativitet vara en del av dess historia, oavsett om det 

uppmärksammas/minns eller inte. När en skulptur får en annan betydelse på dess nya tillfälliga 

plats skulle samma logik tillämpas även här, att förflyttningen förblir en del av dess historia. 

Den nya skulpturens betydelse blir på så vis en del av skulpturen i sig och skulpturens egna 

historia och följer således med skulpturen till dess ursprungsplacering. Utifrån detta 

resonemang bör skulpturens nya betydelse innebära någon form av inverkan på dess 

ursprungliga plats, vilket innebär att platsernas årsringar inte förblir helt oberörda av brotten i 

dess krononormativitet. Förflyttningen av Vadande flicka kan få exemplifiera detta. Vadande 

flicka gick från att stå ensam i Sörkälleparken i Uddevalla och symbolisera kvinnan och 

kvinnokroppen som motsatsen till mannen inom dikotomin natur/kultur. Därifrån gick Vadande 

flicka till att i Borås bli en del av en skulpturgrupp som symboliserade jämställdhet och kvinnlig 

upprättelse då de tillsammans synliggjorde det asymmetriska könsmaktförhållandet samt de 

icke jämställda och nedvärderande representationerna av kvinnor i det offentliga rummet. 

Frågan som dock kvarstår är vad som händer när Vadande flicka flyttas tillbaka till sin plats i 

Sörkälleparken?   
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Utifrån Barthes teori framstår varje skulptur som polysem.174 Men genom analys, som gjorts 

här, synliggörs vilka betydelser som har innebörd i relation till olika kontexter. Skulpturers 

betydelsebildning och meningsproduktion synliggörs genom att uttolka deras signifikat och 

signifikans, och lingvistiska meddelande. Vilka vidare tolkats utifrån skulpturernas relation till 

rumslig och temporal situation. Studien har visat att det offentliga rummet innehåller olika 

sociokulturella kontexter vilka varierar beroende på vilken typ av offentligt rum det är. Det är 

i de sociokulturella kontexterna som skulpturers betydelser verkar och genom mötet med 

betraktaren i förhållande till det fysiska och sociokulturella rummet produceras, reproduceras 

och omförhandlas skulpturers betydelser. Genom att ha analyserat skulpturerna i relation till 

dess olika rumsliga situationer har olika betydelsebildningar och meningsproduktioner 

synliggjorts. Då betydelsebildningen är avhängig en betraktare som är situerad i tid och rum 

innebär det att en skulpturs betydelse inte är konstant eller essentiell utan dess 

meningsproduktion förstås som en konstant pågående process. Även när skulpturer förflyttas 

kan dess betydelser påverkas. Förändrade betydelser kan tänkas förbli en del av skulpturen även 

när den återvänder till sin ursprungsplacering vilket i sin tur skulle kunna påverka platsen och 

platsens årsringar och därmed ett eventuellt kulturarv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
174 Barthes, 1964, s. 120 
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3. Slutkapitel 
 

 

3.1 Slutdiskussion 
 

Eftersom skulpturförflyttningarna var kurerade av de tre projekten medföljde en fast politisk 

kontext som undersöktes. Detta gör att denna studie haft en specifik utgångspunkt som skiljer 

sig från om till exempel förflyttningarna av skulpturerna hade varit av andra orsaker, såsom 

renovering av det offentliga rummet, bristande skötsel av skulptur eller på grund av skaderisk 

för skulpturen. Om studien ämnat att undersöka andra skulpturförflyttningar hade det varit med 

helt andra förutsättningar samt andra kontextuella förhållanden, vilket självfallet vore intressant 

för en annan studie. 

 

Uppsatsen har problematiserat projektens skulpturförflyttningar i förhållande till föreställningar 

om demokrati, kulturarv och temporalitet eftersom projekten arbetade utifrån ett temporärt 

koncept men använde redan befintliga skulpturer i det offentliga rummet för att genomföra 

projekten. Detta genomfördes genom att lyfta fram och analysera projekten utifrån teorier om 

årsringar och krononormativitet som berör föreställningar om tid och utveckling. Uppsatsen 

ämnade att synliggöra vilka effekter som uppstår av projektens skulpturförflyttningar på det 

offentliga rummet i relation till föreställningar om demokrati och temporalitet. Därutöver 

ämnade uppsatsen granska skulpturförflyttningarnas inverkan på de offentliga skulpturernas 

betydelser. 

 

Såsom uppsatsen kommit fram till framställdes projekten som verkande för grundläggande 

demokratiska värderingar om tillgänglighet, inkludering, gemenskap och jämställdhet samt 
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föreställningar om det offentliga rummet och konsten som allas egendom. Det var utifrån denna 

ideologiska diskurs som förflyttningar av skulpturerna genomfördes. Det offentliga rummet, 

som inte bara visat sig utgöra en rumslig länk mellan det offentliga rummets besökare och 

skulpturerna utan också utgör en temporal länk mellan historia och samtid, fungerade för 

projekten som ett medium för demokratisk verksamhet. Skulpturer tillgängliggjordes för fler 

människor. Men såsom Rosalyn Deutsche hävdade att offentlig konst måste ifrågasätta 

föreställningen om konsensus i det offentliga rummet, är det inte tillgängliggörandet av konst 

eller att den är en del av rådande ideologier som gör den offentliga konsten demokratisk utan 

det är dess kapacitet att väcka konflikter. Undersökningen visade att projekten inte bara 

lyckades tillgängliggöra konst, som i enlighet med deras syfte, utan också skapa någon form av 

konflikt/förhandling inom det offentliga rummet genom att förflytta offentliga skulpturer. 

Projekten kan förklaras vara demokratiska då de förhandlar med värderingar och ideal, till 

exempel om utanförskap, integrering och jämställdhet genom att använda det fysiska offentliga 

rummet som medium och skulpturerna inom rummet. Samtidigt ifrågasätter projekten 

skulpturernas statiska roll i det offentliga rummet, och ger på så vis skulpturerna större potential 

att kunna verka demokratiskt. De utmanar och ifrågasätter alltså skulpturernas rådande statiska 

förhållning till det offentliga rummet vilket kan frammana vidare förhandling inom det 

offentliga rummet. Omförhandling av det offentliga rummet genom att tillfälligt förflytta 

offentliga skulpturer och på så vis skapa brott i platsers krononormativitet kan förklaras vara 

högst demokratiskt med tanke på Deutsches uppmaning att offentlig konst ska vara till för att 

skapa konflikter för att upprätthålla demokratin.  

 

Projektens närhet i tid visar på en aktualitet för samtiden och projektens omfattning tyder på att 

detta inte är något isolerat eller ensamt i sitt slag fenomen. De projekt som har undersökts kan 

därför tänkas ha att göra med en efemär trend som uppstått inom det offentliga rummet då allt 

oftare offentlig skulptur är tillfällig. Denna utveckling väcker vidare frågor som skulle kunna 

vara intressant att utforska i en annan studie, till exempel hur påverkar en efemär utveckling 

inom offentlig konst framtida kulturarv? Och vad händer med platsers årsringar och kulturarv 

om offentlig konst slutar vara permanent? 

 

 

3.2 Reflektion 
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Genom arbetets gång har jag flera gånger fått insikt om flera saker som jag tidigare inte 

reflekterat kring. Utöver nya insikter har jag även fått djupare förståelse för hur komplext och 

unikt fenomen det offentliga rummet är. Efter arbetets genomförande kan jag hävda att jag 

uppnått uppsatsens syfte och lyckats svara på frågeställningarna. Val av teoretiska verktyg och 

metodologiskt utförande har på ett fruktbart sätt gjort att uppsatsen resulterat i fullvärdiga 

resultat. Genom att använda teorier om det offentliga rummet, demokrati, krononormativitet 

och årsringar och applicera dessa på mitt material kunde jag få svar på frågeställningarna. 

Detsamma gäller receptionsestetisk och bildsemiotisk analys som metod för att analysera 

skulpturernas effekter och betydelser i relation till det offentliga rummet. Vad jag skulle kunnat 

göra annorlunda hade kunnat vara att intervjua projektledare om projekten, och göra djupare 

platsanalyser samt genomföra en djupare receptionsanalys för att få mer detaljerade resultat. 

Detta valdes emellertid bort under processens gång på grund av att jag inte kunde få plats för 

allt som jag ville genomföra ursprungligen. I slutändan är jag i alla fall tillfreds med vad mitt 

arbete åstadkommit.  

 
3.3 Sammanfattning 
 

Undersökningen har problematiserat tre konstprojekts metoder att använda redan befintliga 

skulpturer i det offentliga rummet för att genomföra temporära konstprojekt. Syftet för 

uppsatsen har uppnåtts: Undersökningen har synliggjort effekter som uppstått av projektens 

skulpturförflyttningar på det offentliga rummet i relation till föreställningar om demokrati och 

temporalitet. Undersökningen har dessutom granskat skulpturförflyttningarnas inverkan på 

offentliga skulpturers betydelser. Undersökningen har alltså granskat vilka konsekvenser dessa 

projekt har haft för det offentliga rummet utifrån föreställningar om demokrati och temporalitet. 

Därtill har uppsatsen också uppmärksammat det skifte, från permanenta konstprojekt till 

tillfälliga konstprojekt, som uppstått för offentlig konst inom det offentliga rummet.   

 

Svar på frågeställningarna har besvarats genomgående i uppsatsen. Genom konstprojektens 

skulpturförflyttningar har det offentliga rummet som demokratiskt medium påverkats på så vis 

att det har varit ett medium för att tillgängliggöra konst för fler människor, det har också varit 

ett medium för konflikt kring huruvida offentliga skulpturer bör eller inte bör förflyttas. 

Skulpturförflyttningarna problematiserade därmed föreställningar om demokrati och offentlig 

konst som allas egendom. Å ena sidan fick fler tillgänglighet till att möta offentliga skulpturer 

vilket anses vara en demokratisk värdering, eftersom konst ska vara till för alla och den 
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offentliga konsten anses vara allmänhetens egendom. Denna värdering bygger på andra 

värderingar och ideal som är kopplade till föreställningar om demokrati till exempel välfärd, 

kulturell berikning, jämställdhet, inkludering och gemenskap. Å andra sidan skapade 

skulpturförflyttningarna en upprördhet då många också upplevde ett misstycke till att skulpturer 

antingen togs ifrån deras stad eller att nya skulpturer inte ansågs höra hemma på den tillfälliga 

placeringen. Det fanns dessutom åsikter om missbruk av maktinnehavare som genomförde 

projekt som inte tilltalade alla och att deras skulpturer och därmed kultur berövades 

allmänheten.  

 

De effekter som skulpturförflyttningarna genererade på det offentliga rummet var att det 

skapade möjlighet för att stärka demokratiska värderingar samtidigt som det också skapade 

konflikt. Dessa effekter kan förklaras som en form av omförhandlingar inom det offentliga 

rummet. Andra effekter var också att skulpturförflyttningarna skapade brott i det offentliga 

rummets krononormativitet och stadsrummets årsringar fick ytterligare dimensioner av historia. 

Föreställningar om innebörden av permanens har efter skulpturförflyttningarna kunnat tolkas 

som mer flexibel. Eftersom skulpturförflyttningarna endast var tillfälliga kan det förklaras att 

de fortfarande kan uppfattas vara permanenta, om än med viss flexibilitet av definitionen 

permanens, i och med att de står kvar efter projektens slut på sina vanliga placeringar. 

Förflyttningarna innebar också att den kronologiska tidsordningen i det offentliga rummet, 

nämligen en krononormativ tidsuppfattning, inte nödvändigtvis är fullt kronologisk trots allt, 

eftersom det offentliga rummet kan förändras utan hänsyn till årsringar eller att det kan skapas 

brott som bryter det offentliga rummets krononormativitet och därmed föreställningen om dess 

krononormativitet. Även denna effekt kan därför också förklaras som en form av omförhandling 

inom det offentliga rummet. Uppsatsen har också visat att skulpturförflyttningar kan ha en 

inverkan på skulpturernas betydelser beroende på val av placering och skulptur. Betydelser 

visades kunna förstärkas av en förflyttning, de kunde vara helt oförändrade eller till och med 

förändras helt.  
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