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1. INLEDNING 

Som en följd av de senaste årtiondenas globalisering sker så smått nedbrytningar av ras- och 

identitetskategoriseringar, vilket har sin grund i ökade utbyten mellan olika kulturer. I Sverige 

har närmare en och en halv miljon människor utländsk bakgrund (båda föräldrarna är födda i 

ett annat land) vilket motsvarar en förändring i våra kulturella intressen och vanor.1 I 

konstvärlden kan man ana en ambition hos institutioner som konsthögskolor och museer att 

vilja ge en mer mångfasetterad bild av vårt samhälle - alltfler utställningar fäster vikt vid 

diskussionen om pluraliseringen av svensk identitet, och svenska konstnärer med utländsk 

bakgrund utexamineras från konsthögskolorna och deltar på konstscenen. Trots detta gör sig 

en konstnär som Peter Johansson gällande i vår samtid genom att uppmärksamma och 

ifrågasätta vår tids syn på nationen som en gemenskap som har med etnisk-kulturell renhet 

och ursprung att göra. En bild av svenskhet med anor från nationalromantiken lever sig kvar i 

dagens samhälle; visionen om ett land fullt av rågblonda, försynta människor som i ett 

sällsamt flöde av mjukt ljus och storslagen natur blommar ut i dansen kring 

midsommarstången. Många människor stängs ute från denna konstruerade gemenskap, och vi 

distanserar vårt samhälle från den kunskap som mångkulturella utbyten av erfarenheter ger. 

     Hur kan det komma sig att vi envist håller fast vid en föråldrad syn på fäderneslandet när 

kulturella intressen och vanor förändras? Turistindustrin, reklambranschen, media och 

kulturinstitutioner fortsätter pumpa luft i myten om nationen som en sluten enhet, istället för 

att leva upp till bilden av ett humant och öppet samhälle. Detta är ett fenomen som syns i 

Sverige såväl som internationellt. 

 

1.1 SYFTE 

Mitt syfte är att göra en nationskritisk studie av utställningskataloger på temat 

svenskhet/nordiskhet, med fokus på den samtida svenska konstnären Peter Johansson. Jag vill 

identifiera hur föreställningar om svenskhet gestaltas konstnärligt, samt undersöka varifrån 

dessa föreställningar om svenskhetens element kommer. Som stöd i mina diskussioner 

kommer jag att använda mig av litteratur som kritiskt undersöker ras- och nationsfrågor i och 

utanför konsten.  

     Dekonstruktion som är Johanssons metod för att se myten om svenskhet i ett nytt 

perspektiv, ligger till grund för mina analyser av hans konst och undersökningen i stort; 

                                                
1 Statistiska Centralbyråns hemsida, besökt 11 januari 2006, 
(http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0101_2004A01_BR_04_BE0105TAB.pdf) tabell 1.2.7, s. 30. 
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genom att orsaka små förskjutningar och variationer i den konsthistoriska kanon sätts teorier i 

rörelse och nya tankekonstruktioner skapas - allt kan läsas på nytt.2 

 
1.2 FORSKNINGSLÄGE 

Till samma forskningsområde som min undersökning - med poststrukturalistiska teorier och 

dekonstruktion som underlag för omprövningar av maktstrukturer i konsten, och ett intresse 

för ras- och identitetsfrågor med fokus på samtida konst - hör antologierna Reading the 

Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace, utgiven 1999 av Olu Oguibe och 

Okwui Enwezor, samt With Other Eyes. Looking at Race and Gender in Visual Culture 

utgiven 1999 av Lisa Bloom. Till samma intresseområde hör också antologin Race-ing Art 

History. Critical Readings in Race and Art History utgiven 2002 av Kymberly N. Pinder, med 

skillnaden att fokus förskjuts från den samtida konsten till att gälla ett bredare konsthistoriskt 

perspektiv.   

     Till skillnad från ovan nämnda antologier, vilka fogar samman ett antal essäer som med 

varierande synvinklar och sammansättning kommunicerar med varandra, består denna uppsats 

av min enskilda studie. Antologiernas studier av nations- och rasfrågor sätts i relation till den 

afrikanska respektive den västerländska konsten, medan min undersökning begränsar sig till 

att behandla nationell identitet i svensk konst. With Other Eyes har, till skillnad från min 

uppsats och de övriga antologierna, också ett könsperspektiv i sina studier av konsten. 

     Till en annan kategori av litteratur som tar sig an ras- och nationsfrågor ur ett generellt 

historiskt perspektiv, utan att nödvändigtvis placera in dem i ett konstsammanhang, hör 

Benedict Anderssons Föreställda Gemenskaper. Reflexioner kring nationalismens ursprung 

och spridning. Boken som dök upp första gången 1983 har blivit något av en modern 

klassiker i sin syn på hur nationalitetens föreställda gemenskap har skapats och spridits.  

 

Peter Johansson, som sedan slutet av 1980-talet har arbetat med konst som berör frågor kring 

svensk nationell identitet, finns ofta omnämnd i media; dags- och kvällspress såväl som 

konst- och kulturmagasin. Det finns inget uppdaterat CV som sammanställer Peter Johanssons 

konstnärsuppdrag, men gamla CV och kompletterande källor från till exempel Internet har 

tillsammans skapat en bra översikt. Hans konst finns representerad i ett antal 

separatutställningskataloger som till exempel Assint från 1992, En Paviljong från 1995, 

Petbok från 1996, The Scandinejvian SAUNA Prodjekt – I Ord och Bild från 1997, 

                                                
2 Cornell, Peter & Dunér, Sten m.fl. (red), Bildanalys: Teorier. Metoder. Begrepp, 1999, uppslagsord: Derrida, s. 
338. 
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Schlaraffenland från 1998 och In the Best of all Possible Worlds från 2000, samt i ett antal 

grupputställningskataloger som till exempel Combi-Nacion: Imagen Sueca från 1994, Hemort 

från 1998 och Beyond paradise: Nordic artists travel east från 2002. De flesta av 

separatutställningarna har visats i Sverige eller Norden, medan många av 

samlingsutställningarna har ägt rum utanför Norden.  

     Johansson finns också representerad i översikter om svensk samtidskonst som till exempel 

Från Modernism till Postmodernism. Svensk Konst 1900-2000 av Folke Edwards från 2000 

och Svensk Konst Nu. 85 Konstnärer födda efter 1960 av Sophie Allgårdh och Estelle af 

Malmborg från 2004. 

 

Vad beträffar utställningar och utställningskataloger på ämnet Sverige och Norden har sådana 

producerats i Sverige såväl som utomlands. Från 1980-talet och fram tills idag har urvalet av 

konsten i dessa utställningskataloger skiftat: Northern Light: Realism and Symbolism in 

Scandinavian Painting 1880-1910, Brooklyn Museum i New York från 1982, Dreams of a 

Summer Night: Scandinavian Painting at the Turn of the Century, Hayward Gallery i London 

från 1986 och Nordiskt Sekelskifte: The light of the North, Nationalmuseum i Stockholm från 

1995 presenterar konst från förra sekelskiftet, en ikonografi som aktualiserar det 

nationalromantiska Norden.   

     Utställningskataloger som Combi-Nacion: Imagen Sueca, Museo Mural Diego Rivera i 

Mexico City från 1993, Nuit blanche. Scènes Nørdiques: Les Années 90, Musée d’Art 

Moderne de la Ville de Paris i Paris från 1998, Beyond paradise: Nordic artists travel east, 

National Gallery of Art i Bangkok från 2002 och Svenska hjärtan, Moderna museet i 

Stockholm från 2004 presenterar svensk eller nordisk samtidskonst, med intentionen att bryta 

konsthistoriska normer och inta ett kritiskt förhållningssätt till svensk identitet i konsten. Peter 

Johansson är representerad i utställningskatalogerna Combi-Nacion och Nuit Blanche. 

 

1.3 MATERIAL 

En betydande del av uppsatsen fokuserar på en analys av Peter Johanssons konst. Analysen 

baseras på ett urval av fyra verk som är producerade under en tioårsperiod av konstnärskapet, 

och de representerar vad jag anser vara tre olika teman i Peter Johanssons konst. De konstverk 

jag analyserar är How to Cook a Souvenir från 1992, Cultural Identity as a Construct från 

1996, Little Sweden från 2000 och Peter Johanssons Hembygdsmuseum från 2002. 

Analyserna bygger på fotografier av konstverken, vilket i val av kameravinkel och bildutsnitt 

kan medföra ytterligare en dimension till konstverket. 
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     Utöver bildanalyserna tillkommer en undersökning av de reaktioner som Peter Johanssons 

konst fått i media i form av artiklar och insändare, där avsändaren uttalar sig i egenskap av till 

exempel konstkritiker, politiker eller privatperson.  

     Kunskaper om konstnärens bakgrund och konstnärliga arbete är inhämtat från 

utställningskataloger som Schlaraffenland från 1998 och In the Best of All Possible Worlds 

från 2000, samt översiktsverket Svensk Konst Nu. 85 Konstnärer födda efter 1960 av Sophie 

Allgårdh och Estelle af Malmborg från 2004. 

 

För att undersöka hur föreställningar om svenskhet gestaltas konstnärligt studerar jag ett antal 

utställningskataloger utformade kring ämnet svensk eller nordisk konst kring förra sekelskiftet 

eller i samtiden. Katalogerna har producerats i samband med utställningar i städer som till 

exempel Stockholm, Paris, London, New York, Mexico City och Bangkok från 1980-talet 

fram till 2005. Flertalet av utställningarna har fungerat som vandringsutställningar och de har 

besökt fler platser än ovan nämnda. De utställningskataloger jag studerar är Northern Light: 

Realism and Symbolism in Scandinavian Painting 1880-1910, Brooklyn Museum i New York 

1982, Dreams of a Summer Night: Scandinavian Painting at the Turn of the Century, 

Hayward Gallery i London 1986, Combi-Nacion: Imagen Sueca, Museo Mural Diego Rivera i 

Mexico City 1993, Nordiskt Sekelskifte: The light of the North, Nationalmuseum i Stockholm 

1995, Nuit blanche. Scènes Nørdiques: Les Années 90, Musée d’Art Moderne de la Ville de 

Paris i Paris 1998, Beyond paradise: Nordic artists travel east, National Gallery of Art i 

Bangkok 2002 och Myt och Landskap. Unionsupplösning och Kulturell Gemenskap, Prins 

Eugen Waldemarsudde i Stockholm 2005. 

     Utställningskatalogerna består av ett urval av betydelsefulla svenska eller nordiska 

konstnärer – verksamma under nationalromantiken och delaktiga i konstruktionen av en 

svensk nationell identitet, eller verksamma i utställningens samtid med en strävan att 

dekonstruera myten om svenskhet. Trots skilda budskap, förkommer användningen av en 

traditionell svensk ikonografi i den historiska såväl som den samtida konsten. 

 

Som bakgrundsmaterial använder jag, ibland för att stärka egna argument och ibland för att 

jämföra mina idéer med andra inom samma intresseområde, Race-ing Art History. Critical 

Readings in Race and Art History av Kymberly N. Pinder från 2002, Den utställda världen. 

Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets Världsutställningar av Anders Ekström från 

1994, utredningen Tid för mångfald av Oscar Pripp från 2004, turistbroschyren Sweden från 

2005, samt Skansens hemsida och en hemsida som berättar om dalahästen. 
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     Jag använder mig av Benedict Andersons Föreställda Gemenskaper. Reflexioner kring 

nationalismens ursprung och spridning från 1991 för att förstå hur homogeniseringen av 

nationer och nationella identiteter har skett och sker i konsten, och då i synnerhet den 

svenska. Anderson menar att ett tecken på att nationen är en föreställd gemenskap är att 

medlemmarna av en nation tror sig ha en gemensam identitet trots att de aldrig kommer att 

komma i kontakt med mer än en liten del av den övriga befolkningen.3 

     Jag kommer också att använda mig av uppslagsverk som Nationalencyklopedin, Nordisk 

familjebok. 1800-talsutgåvan och Bildanalys för att komma åt en allmän innebörd av begrepp 

som nation och dekonstruktion. 

 
1.4 METOD 

För att skriva en uppsats om nationell identitet i svensk konst ville jag utgå från samtidskonst 

som kritiskt utforskar bilden av den svensk-nationella identiteten. Bland konstnärer som 

Annika von Hausswolff och Sirous Namazi som delvis ägnat sig åt ett sådant granskande föll 

valet på Peter Johansson. Han har vigt sitt konstnärskap åt de ”komiskt traumatiska”4 

upplevelser som uppväxten i Dalarna givit honom – erfarenheter som legat till grund för hans 

utforskning av allt från symbolvärdet hos dalahästar och kurbitsmåleri till nationella 

gemenskaper och rasism.  

     Kapitel två inleds med en presentation av bildmaterialet i utställningskatalogen 

Schlaraffenland från 1998. Materialet består dels av Johanssons nationalkritiska konst, och 

dels av dokumentära ”Sverigefotografier” som ofta förekommer i onyanserade kommersiella 

bildvärldar. Det är de här bildvärldarna som ofta utgör måltavla för Johanssons 

dekonstruktion – han rubbar deras traditionella värden för att få dem att framstå som något 

nytt. 

     Tre teman som tycks vara kärnpunkter i Peter Johanssons konst, lyfts fram i analysen av 

fyra olika verk. De får tillsammans utgöra grunden i diskussionen om hur föreställningar om 

svenskhet gestaltas i konsten, och var denna föreställning kommer ifrån: det första temat 

bygger på biografiska aspekter och talar om den hatkärleken Johansson känner inför sin 

barndoms Dalarna, landskapet som sedan slutet av 1800-talet har setts som ”hjärtat av 

Sverige”, och vars ikonografi flitigt utnyttjats i skapandet av den svenska identiteten under 

nationalromantiken. 

                                                
3 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen, 1996, s. 21. 
4 Allgårdh, Sophie & af Malmborg, Estelle (red), Svensk Konst Nu. 85 Konstnärer Födda efter 1960,  2004, s. J. 
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     Det andra temat bygger på Sverige som varumärke och den svenska ikonografi från 

nationalromantiken, ofta förankrad i Dalarna, som i över hundra år har utnyttjas av 

kommersiella krafter som turistindustrin för att sprida en homogen bild av Sverige, inom och 

utanför landet.  

     Det tredje temat är det svenska hyckleriet och berörs i Peter Johanssons konst genom 

motsatser som mångkultur och rasism. I det demokratiska Sverige, som har rykte om sig att 

vara ett humanistiskt och öppet samhälle, speglar varken kulturinstitutioner eller 

kommersiella krafter den mångfald som befolkningens sammansättning består av.  

     Kapitel två redogör också för reaktioner som Peter Johanssons konst fått i media, i syfte att 

undersöka mottagandet och förståelsen av konst som dekonstruerar myten om svenskhet.  

 

I kapitel tre placeras Johanssons konst, dess eventuella avsikter och dess inverkan på 

omgivningen, genom mina studier av utställningskataloger på temat svenskhet och nordiskhet, 

in i ett större konstsammanhang. Denna undersökning avser att beskriva den bild av svenskhet 

som verkar vara den mest spridda i konsten. Genom att delvis bekräfta den traditionella bilden 

av svenskhet, men också få den att genom dekonstruktion framstå som något nytt, inordnar 

sig Peter Johansson till den grupp av samtida konstnärer som arbetar med en konst som är 

dubbel gentemot sina motiv. Med en fot i den gamla traditionen och en i den nya 

globaliserade världen blir den samtida konsten, som visas i utställningar runt stora delar av 

världen, del i nya konstruktioner av svenskhet. 

 

Dekonstruktion som är Johanssons metod för att se myten om svenskhet i ett nytt perspektiv, 

ligger till grund för mina analyser av hans konst och undersökningen i stort; genom att orsaka 

små förskjutningar och variationer i den konsthistoriska kanon sätts teorier i rörelse och nya 

tankekonstruktioner skapas.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Cornell & Dunér m.fl. (red), 1999, uppslagsord: Derrida, s. 338. 
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2. ATT DEKONSTRUERA SVENSKHET –  

Peter Johansson tar sig an dalahästen och andra symboler 

Svenska symboler utgör grunden i Peter Johanssons konst. I detta kapitel blir vi varse hur han 

gång på gång visar upp dessa element som utgör myten om svenskhet, samtidigt som han 

ifrågasätter elementens giltighet i dagens samhälle. Synliggörandet och dekonstruktionen av 

dessa nationella symboler väcker starka reaktioner som skratt eller vrede. 
 

2.1 EXISTERANDE OCH DEKONSTRUERADE BILDVÄRLDAR  

I utställningskatalogen Schlaraffenland från 1998 som gavs ut i samband med en utställning i 

Münster, Tyskland kartläggs en stor del av Peter Johanssons konst från tidigt 1990-tal då han 

studerade vid Konsthögskolan, till slutet av 1990-talet då han hade etablerat sig som en 

kontroversiell konstnär med intresse för ämnen kring nationell identitet. Uttrycket 

”Schlaraffenland” bygger på det tyska uttrycket för slöfock - ”schlaraffe” - och kan beskrivas 

som ett ”fantasiland där man utan ansträngning får alla materiella njutningar serverade och 

där lättjan är en dygd”.6 Denna titel hänvisar till bilden av det materiella välstånd och den 

bekvämlighet som råder i Sverige – en bild som bekräftas i katalogens innehåll. 

     Schlaraffenland varvar bilder av Johanssons konst med texter av Mats B. och Martin 

Henatsch, samt fotografier som visar upp Sverige när det är som ”svenskast”. De 

dokumentära fotografierna visar till exempel svenskar i storslagen natur och svenskar i 

sommaridyll, Peter Johanssons föräldrar som driver våffelstuga i Sälenfjällen, den svenska 

porrfilmen Fäbodjäntan från 1978, Melkers charkfabrik i Falun som får kungligt besök, Pippi 

Långstrump världens starkaste tjej, kurbitsmåleri från Dalarna och Agnetha Fältskog i 

folkdräkt. Det är från den här svenska ikonografin som Johansson hämtar sin inspiration, och 

genom små förändringar får den att framstå som något nytt; skivade dalahästar, en fågelholk 

igenproppad med en falukorv, den röda stugan byggd av avloppsrör, en bastu i gallerimiljö, 

Peter Johansson som åker Vasaloppet och Peter Johansson som dansar folkdans iklädd 

folkdräkt.  

     Med dekonstruktion som metod, ett begrepp som förknippas med den franske filosofen 

Jacques Derrida och som introducerades i Sverige under 1980-talet, får Johansson den 

svenska ikonografin att framstå som något nytt.7 Dekonstruktion är en del av de 

poststrukturalistiska teorier som vill omvärdera maktstrukturer och undvika en syn på världen 

                                                
6 Nationalencyklopedin, besökt 13 januari 2006, uppslagsord: ”Schlaraffenland”,   
(http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=schlaraffen
land). 
7 Cornell & Dunér m.fl. (red), 1999, uppslagsord: Derrida, s. 338. 
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som utgår från binära oppositioner – manligt/kvinnligt, bra/dåligt, vi/de, öst/väst – där den ena 

sidan är högre värderad än den andra. Enligt Kymberly N. Pinder, redaktör för antologin 

Race-ing Art History. Critical Readings in Race and Art History, har dessa 

poststrukturalistiska litterära teorier, uttalade av de franska filosoferna Michel Foucault och 

Jacques Derrida, gett upphov till att det numera inom all humaniora görs multikulturella 

läsningar av kanoniska verk, och att tidigare ignorerade verk av kvinnor, homosexuella, 

bisexuella och färgade personer utsätts för ett kritiskt beaktande.8 

 
2.2 NATIONSBEGREPPET 

För att följa Peter Johanssons dekonstruktion av myten om svenskhet krävs en utredning av 

begreppen ”nation” och ”nationell identitet”. Enligt Nationalencyklopedin relaterar begreppet 

”nation” i själva verket till begreppet ”folk”, det vill säga: 

 
/.../människor som knyts samman av en gemensam identitet. Basen för de nationella identiteterna kan variera, 

och varje nation bygger på subjektiva föreställningar om vad som karaktäriserar identiteten. En gång etablerade 

inom gruppen tenderar emellertid dessa föreställningar att leva kvar och få politisk betydelse.9    

 
Vidare förklarar Nationalencyklopedin att folket, enligt en ”kultur” eller ”etnonationell” 

nationsdefinition som utvecklades vid 1800-talets början, kännetecknas av en gemensam 

härkomst och en särpräglad kultur, eventuellt markerad och förstärkt av faktorer som 

gemensamt språk eller gemensam religion.10 Enligt beskrivningen i Nationalencyklopedin 

bygger den nationella identiteten på subjektiva föreställningar. Detta är emellertid en modern 

beskrivning av nationen som tog fart i och med utgivningen av Benedict Andersons moderna 

klassiker Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och 

spridning, utgiven första gången 1983. Tidigare hade nationen setts som en saklig, objektiv 

beskrivning av ett folk som har en gemensam härkomst och en särpräglad kultur. I den första 

svenska nationalencyklopedin Nordisk Familjebok beskrivs begreppet ”nation” 1887 på 

följande sätt:  

 
Folk; sammanfattning af menniskor, som hafva gemensamhet i härkomst, kroppsbildning, skaplynne, 

fosterland, språk, kultur, religion, rättsordning, sedvänjor styrelse och historiska minnen. Orden nation och 

folk nyttjas öfver hufvud i svenskan utan åtskilnad.11 

                                                
8  Pinder, Kymbery N, Race-ing Art History. Critical Readings in Race and Art History, 2002, s. 1-3. 
9 Nationalencyklopedin, 1994, uppslagsord: ”nation”, s. 38. 
10 Nationalencyklopedin, 1994, uppslagsord ”nation”, s .38. 
11 Nordisk familjebok. 1800-talsutgåvan.11, besökt 23 januari 2006, uppslagsord: ”nation”, 
(http://runeberg.org/nfak/0425.html). 
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Med Anderson spreds uppfattningen om nationen som en föreställd gemenskap, istället för en 

verklig sådan. Han bevisar detta delvis genom att påpeka att ”/…/medlemmarna av även den 

minsta nation aldrig kommer att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av 

övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap.”12 

Vissa förutsättningar i den europeiska historien möjliggjorde enligt Andersson formandet av 

denna föreställda gemenskap; till exempel tillblivelsen av folkspråk vilka kom att få allt större 

makt och status som statsspråk över de gamla heliga språken latin, grekiska och hebreiska, 

boktryckarkonsten som kommit igång med Europa som första marknad under 1500-talet, och 

kapitalismens intresse av vinst genom spridning och försäljning av böcker och tidningar i 

stora upplagor.13 Massproduktionen av böcker och tidningar på folkspråken, ledde till att 

människor blev medvetna om att liksom de själva satt och läste sin tidning i avskildhet, 

upprepades denna ceremoni samtidigt av tusentals eller miljontals andra.14 Samma sak skulle 

kunna gälla TV-mediets förmåga att i senare tid få en mängd människor att dela samma 

upplevelse vid samma tillfälle, och därigenom skapa en känsla av gemenskap mellan dem. 

 

2.3 TRE ASPEKTER PÅ SVENSK IDENTITET 

2.3.1 How to Cook a Souvenir 

I en bildserie om tre fotografier visas installationen How to Cook a Souvenir från 1992 (bild 

2-4). Bild ett visar en femton centimeter hög dalahäst på en elektrisk sticksåg, redo att skivas i 

jämntjocka delar. Bilden är tagen i en sådan vinkel att betraktaren ska kunna identifiera sig 

med personen vars underarmar skjuter fram från nedre kanten. Med höger hand i ett stadigt 

grepp om träfigurens framben, och vänster hand i ett tag kring kanten av plattan på vilken 

hästen står placerad, tar bödeln i fråga sats för att avrätta en symbol för den svenska 

folkkonsten. 

     På nästa bild visas ”kadavret” skuret i jämntjocka skivor, snyggt uppradade i en vit 

hårdskumsförpackning som vi känner igen från matvarubutikernas köttdiskar. Slutligen ser vi 

den skivade dalahästen tillsammans med andra konsumtionsvaror i köttdisken, alla noga 

invirade i plast med den sedvanliga etiketten som visar förpackningens innehåll och bäst före-

datum. 

 

                                                
12 Anderson, 1996, s. 21 
13 Anderson, 1996, s. 55. 
14 Anderson, 1996, s. 45. 
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I How to Cook a Souvenir återvänder Johansson till sin hembygd Dalarna, eller ”hjärtat av 

Sverige” som det beskrivs i en turistbroschyr från 2005, för att undersöka de svenska 

symbolernas värde förr och nu.15 Dalahästen som återkommer gång på gång i Johanssons 

konst är en del av den allmogekultur som uppmärksammades i Sverige under decennierna 

före och efter förra sekelskiftet, då ett intresse för det kulturhistoriska arvet vaknade till liv. 

Folksjälen och de folkliga traditionerna, tillsammans med måleriets nya känsla för den 

inhemska naturen, fungerade som viktiga symboler i byggandet av en svensk nationell 

identitet, inte minst som utställningsobjekt på de stora internationella konst- och 

industriutställningarna i städer som Paris, Wien, New York och Stockholm.16 Anders Ekström 

skriver i Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets 

världsutställningar från 1994, om tron på utställningsprojektens förmåga att fostra till 

fosterlandskärlek: 

 
I flera avseenden pågick ett medvetet nationellt identitetsskapande på utställningsfälten. Där upprättades 

gränser mot det främmande i syfte att uppnå inre enighet; betraktade i enlighet med tidens civilisationsteori 

var exempelvis främmande kulturer och svunna historiska skeden kontraster som bekräftade den nationella 

samhörigheten. I den allmänna utställningsideologin formulerades den nationella gemenskapen, den 

kollektiva viljan och syftet att urskilja nationell särart alltmer som ett överordnat syfte.17 

 
Utställningsideologin under förra sekelskiftet gick ut på att skapa en nationell identitet 

grundad på till exempel medlemmarnas gemensamma historiska minnen, naturupplevelser 

och folkliga traditioner. Denna åskådning känns igen i Nordiska museet och Skansen, 

grundade av språkforskaren och folkbildaren Artur Hazelius under slutet av 1800-talet, som 

en reaktion mot industrialiseringen som pågick i Sverige och som riskerade att utarma den 

gamla bondekulturen. Museerna kom att utgöra plattformar för tillvaratagandet av den 

svenska bondekulturens produkter i form av redskap, möbler, dräkter, bostäder etc.18 Syftet 

med Skansen som grundades 1891 var att minnas hur människor hade bott och verkat i olika 

delar av Sverige och ge en bild av svensk natur. Byggnader från olika delar av Sverige 

inreddes och befolkades med levande dalkullor och dalkarlar i tidstypiska kläder.19 Dessa 

visuella tablåer och den teatraliska upplevelsen av det idylliska, traditionella Sverige som 

Skansen bjöd besökarna var del i uppbyggandet av den svensk-nationella identiteten. 
                                                
15 Balloni, Federica & Fabbri, Patrizia (red), Sweden. 220 color photographs – the tourist areas and natural 
wonders, 2005, s. 28. 
16 Ekström, Anders, Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets Världsutställningar,  
1994, s. 264. 
17 Ekström, 1994, s. 267. 
18 Nationalencyklopedin, 1994, uppslagsord: ”nationalromantik”, s. 44. 
19 Skansens hemsida, besökt 25 januari 2006, (http://www.skansen.se/), länkar: Om Skansen, Historia. 
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Redan 1885 då den Svenska Turistföreningen stiftades var folkkonsten ett populärt ämne - 

den svenska identiteten skulle inte bara stärkas bland den inhemska publiken, den blev även 

en vara att sälja till dem som kom resande från andra länder.20 Dalahästen som började 

massproduceras i slutet av 1920-talet och som blev världsberömd i och med 

världsutställningen i New York 1939, är än idag en högst levande Sverigesymbol – den 

kanske mest turistexploaterade svenska souveniren av alla.21 I broschyren Sweden. 220 color 

photographs – the tourist areas and natural wonders från 2005, inköpt på turistbyrån i 

Sverigehuset i Stockholm, förekommer dalahästen inte mindre än fyra gånger och beskrivs 

enligt följande:  

 
Along with Mora, the birthplace of the painter Anders Zorn, we must mention Nusnäs where it seems that time 

has stopped. It was here – and it is no accident – that today, like a century ago, the Olsson family makes the Dala 

horses – wooden horses of Dalarna, that are true symbols of Sweden.22 

 
Peter Johanssons uppmärksamhet gentemot hembygdens symboler präglas av kärlek och 

nostalgi, men inte utan ett tydligt inslag av kritik gentemot det faktum att de i över hundra år 

exploaterats av turistindustrin. Att dalahästen fallit offer för den svenska turistindustrin är ett 

faktum som stått klart för Johansson sedan barnsben, född 1964 och uppväxt i Dalarna, med 

en mamma som drev våffelstuga för skidturister och en pappa som var kurbitsmålare.23 I How 

to Cook a Souvenir skivas och paketeras en enkel symbol, vars uppgift i över hundra år har 

varit att konservera och utnyttja den nationalromantiska konstruktionen av svenskhet, för att 

underlätta marknadsföringen av varumärket Sverige. Dalahästen i köttdisken har dock ett bäst 

före-datum - den ursprungliga användningen av folkkonstens symboler i syfte att skapa en 

svensk identitet, uppnå inre enighet och upprätta gränser mot det främmande är för länge 

sedan passé. Med ett tydligt inslag av humor försätter Peter Johansson den traditionella 

dalahästen i oväntade kontexter, men inte utan ett inslag av råhet och våld – I How to Cook a 

Souvenir avrättas en symbol för den svenska folkkonsten, som verkar så betydelsefull för vår 

nationella identitet. 

 
 

                                                
20 Knutsson, Johan, “Folkkonsten I en ny tid”, 2001, s. 493-499.  
21 Dalahästen - The symbol of Sweden. Nils Olssons hemslöjd, besökt 12 januari 2006, 
(http://www.nohemslojd.se/svenska/sidor/history.shtml), länk; ”Dalmålningarnas roll” & ”Ut i världen”.  
22 Balloni, & Fabbri, (red), 2005, s. 28 
23 Allgårdh, & af Malmborg, (red), 2004, s. J. 
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2.3.2 Cultural Identity as a Construct 

I flera av sina verk kliver Peter Johansson själv in som huvudrollsinnehavare i miljöer som är 

omkonstruktioner av hans barndoms Dalarna, eller på annat sätt symboliserar det typiskt 

svenska. I verket Cultural Identity as a Construct från 1996 (bild 5) ser vi Peter Johansson 

utanför Stadshusgrillen i Stockholm. Med bakdelen delvis vänd mot betraktaren, kroppsmålad 

som en dalahäst, glufsar han ivrigt i sig en varm korv med ketchup och senap. Bilden är tagen 

av Lars Tunbjörk som är väl förtrogen med att fånga absurda och humoristiska uttryck i 

vardagliga miljöer. Trots gyttret av kioskskyltar lyckas han skapa en ren och geometrisk form 

av de tre elementen Johansson, Stadshusgrillen och varmkorven. 

  

Johanssons bildtematik kretsar nästan uteslutande kring symboler förankrade i dalakulturen, 

varav dalahästen och falukorven har fått ett stort utrymme som Sverigesymboler allt sedan 

begynnelsen av Johanssons konstnärskarriär. Liksom i andra verk är också humorn i Cultural 

Identity as a Construct det första som möter betraktaren, men med en bakomliggande kraft av 

våld i konstnärens sätt att okontrollerat och frenetiskt trycka i sig födan. Varmkorven 

symboliserar ”nationalrätt”, men förtärandet av den svenska måltiden ger även uttryck för 

konsumtionen av svenskhet – något som gör sig gällande i det intilliggande Stadshuset; ett 

byggnadsverk i nationalromantisk stil och den främsta symbolen för Sveriges huvudstad, 

varifrån Stockholm styrs och mängder av turister guidas.24  

     Johanssons biografiska ursprung i Dalarna ses också ofta - med allmogekonst, vacker natur 

och Zornska kullor - som den svenska identitetens födelseort, och precis som varmkorven i 

Cultural Identity as a Construct för ett ögonblick tycks vara en förlängning av Johansson 

själv, är det inte möjligt att sära på den nationella identitet som dalkroppsmålningen 

symboliserar, och den personliga identiteten hos konstnären själv. Den blonde, blåögde 

Johansson, som iklär sig rollen av folkgruppen ”svenskar”, är intimt förenad med detta folks 

särpräglade kultur gestaltad i dalmålningen på hans kropp.  

   I Cultural Identity as a Construct uppmärksammar Peter Johansson hur den svenska 

ikonografin, med anor i nationalromantiken, vilken ständigt aktualiseras av kommersiella 

krafter som turistindustrin, utgår från förenklade och subjektiva föreställningar om att 

svenskhet baseras på gemensamma historiska minnen, upplevelser av naturen och ett 

kulturellt ursprung i folkkonsten. De flesta vet att dessa föreställningar inte stämmer in på vårt 

pluralistiska samhälle, men trots det fortsätter Sverigesymboler förbundna med renhet och 

                                                
24 Stockholm Stads hemsida, besökt 16 december 2005, (http://www.stockholm.se/stadshuset). 
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ursprung att existera in i våra dagar. I Johanssons konst försätts den traditionella ikonografin i 

nya kontexter och myten om svenskhet dekonstrueras. 

 
2.3.3 Little Sweden 

I tyska Münster deltog Peter Johansson år 2000 i samlingsutställningen Scream & Shout med 

installationen Little Sweden (bild 6-9). Tre vithyade män i 25-30 årsåldern, rakade på huvudet 

och iklädda T-shirts och jeans med hängslen, försattes på en flotte med en rödmålad stuga 

prydd med svenska flaggor, omgiven av ett vitt staket och inredd med Ikeamöbler. Inför 

betraktarens ögon, under ett frekvent intag av alkohol, sill och kräftor, sjöng de tre 

skinnskallarna Evert Taube och nationalsången, grillade korv och spydde.  

  

Våldet i Little Sweden tar udden av humorn som annars ges stort utrymme i Peter Johanssons 

konst – nu fastnar skrattet i halsen snarare än att puttra i magtrakten. I Johanssons 

dekonstruktion blir den röda idylliska stugan, fylld och omgiven av svenska attribut, i närvaro 

av vad som sades vara nazister men som i själva verket var skådespelare, ett skydd och en 

trygg tillflyktsort för vissa men en otillgänglig plats för ”de andra”. Det faktum att stugan och 

”nazisterna” var utplacerade på en flotte, omgivna av vatten, förstärker ytterligare intrycket av 

isolering, distans och främlingskap. När Peter Johansson väljer att låta nazister husera på 

flotten, låter han budskapet ljuda högt över de tyska vattnen - i det demokratiska och 

jämställda Sverige råder krafter som värnar om etnisk renhet. Johansson låter oss förstå hur 

uppskattade svenska symboler som den röda stugan enkelt kan fyllas med främlingsfientliga 

värden, och budskapet om den svenska ikonografins dubbla krafter uppmanar till varsam 

hantering. En ikonografi grundad på etnisk renhet leder inte bara till klichéartade 

beskrivningar av ”de egna”, utan även till en förminskning av ”de andra”.  

     Den brittiske författaren och konstnären Rasheed Araeen skriver i essän The Other 

Immigrant. The Experience and Achievements of Afro-Asian Artists in the Metropolis, att i ett 

land som gör anspråk på att vara demokratiskt, och där medborgarna förutsätts ha lika 

rättigheter, är det samhällets skyldighet att uppmärksamma alla medborgarnas deltagande 

utan att kategorisera de utifrån etnicitet eller ras. ”Being a ’foreigner’ or an ’immigrant’ 

should not matter in a modern pluralist society”.25 Trots detta lever fördomar och stereotypa 

beskrivningar av ”de andra” kvar på den moderna konstscenen i Europa och Väst. Resultatet 

kan bland annat märkas i ett osynliggörande av afro-asiatiska invandrade konstnärer på den 

                                                
25 Araeen, Rasheed, “The Other Immigrant. The Experiences and Achievements of Afro-Asian Artists in the 
Metropolis”, 2002, s. 363 
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moderna konstscenen i Storbritannien. Oavsett vad dessa konstnärer bidrar med anses de inte 

passa in på den ledande konstscenen, och statusen och värdet på deras konst är redan 

förutbestämd – antingen anses den tillhöra ”andra” kulturer eller bygga på lånade 

västerländska erfarenheter. Istället för att fokusera på vad deras bidrag tillför till vår moderna 

kultur koncentrerat sig konstvärlden på att urskilja olikheterna.26  

 
What is remarkable is a peculiar behavior of European intellectuals, who, whenever they are concerned 

with the ‘other’ world, only see there ‘primitive’ societies. The result is nothing but a fetishization of 

‘premodern’ traditions of other cultures and mere celebration of their differences. Are we here witnessing a 

collapse of the universal ambition of Western culture (global modernism) or its inability to face its 

consequences? As I have said elsewhere, I do not question the necessity of recognizing the importance of 

all cultural traditions, old and new, but I worry when other cultures are reduced to stereotypical functions 

(myth and magic) and are prevented from entering and critically functioning within modern discourses. Is 

there any function for other cultures in Europe (or in the modern world, for that matter) beyond merely 

offering exotic entertainments?27 

 
I Little Sweden uppmärksammar Peter Johansson betraktaren på den främlingsfientlighet som 

är inpräntad i det svenska demokratiska samhället – reklambranschen, turistindustrin, media 

och kulturinstitutioner vars budskap når väldigt många människor, fortsätter att upprätthålla 

en skenvärld av påhittade stereotypa beskrivningar av såväl ”vi” som ”de andra”. 

 
2.3.4 Peter Johanssons Hembygdsmuseum 

Peter Johanssons Hembygdsmuseum invigdes sommaren 2002 (bild 10-15) av den folkkäre 

Tv-personligheten Arne Weise. Det är Nässjö Kulturhus som byter skepnad till ett 

mångkulturellt hembygdsmuseum, där den nya fasaden som byggs på byggnadsställningar 

utanpå den andra, består av islamska kupoler, indiska bågar runt fönstren och orientaliska 

mosaiker, samt lånar ryskortodoxa, sydamerikanska, mexikanska och afrikanska uttryck. Inne 

i byggnaden fanns 250 stycken figursågade Ikeamöbler med kurbitsmålningar och broderier 

på. Inredningen, som är ämnad att användas och flyttas på av besökarna, blandar 

hantverkstradition, nutida inredning och lokalhistoria.  

     Genom att låta svensk ikonografi, som nordiska blomrankor och allmogemönster, 

Ikeamöbler och trasmattor, fungera i samma verk som utländska symboler, bjuder Johansson 

oss på en tredimensionell vision av vad en hembygdsgård i en liten stad i Sverige skulle 

kunna representera om vi inte räds, utan lär känna och drar nytta av det okända. Det faktum 

                                                
26 Araeen, 2002, s. 360 
27 Araeen, 2002, s. 362 
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att Sverige rymmer människor med olika kulturella bakgrunder och erfarenheter, bör speglas i 

vårt samhälle. Men Johansson stannar inte vid denna utopiska tanke - istället för att blanda 

den svenska och utländska ikonografin i hembygdsgården, visar han upp en mångkulturell 

utsida med ett etniskt rensat inre. Johansson vill ta fasta på det hyckleri som pågår i ett 

Sverige som officiellt säger sig vara öppen för det som är annorlunda och främmande, men 

där en uteslutning av andra kulturer ofta gör sig gällande.  

     Att det svenska hyckleriet existerar på statliga myndigheter och institutioner i Sverige 

bevisas i två utredningar från 2004. Mångkonsulenten för Stockholms län, Teshome 

Wondimus, granskade på eget initiativ den etniska och kulturella mångfalden inom musik och 

scenkonst i Stockholms län och kom fram till att personer med invandrarbakgrund inte är 

representerade inom den offentliga kultursektorn. Värst i detta avseende var de stora 

institutionerna som Konserthuset, Dramaten, Stadsteatern, Kulturhuset, Skansen och 

Rikskonserter, där de som leder arbetet och de som uppträder inte ser ut som ett tvärsnitt av 

invånarna i Stockholms län.28 I början av december 2005 beslutade därefter Teshome 

Wondimus att säga upp sig från sin tjänst som mångkulturkonsulent för Stockholms län, i 

protest mot statens officiella projekt mångkulturåret 2006, vars syfte är att bidra till att öka 

mångfalden på Sveriges statliga kulturinstitutioner. ”Det är helt absurt att det behövs ett 

speciellt år för att statligt finansierade institutioner ska göra sitt jobb. Att ha ett mångkulturellt 

perspektiv ingår i deras uppdrag och kan de inte sköta det borde deras anslag dras in”,29 

uttryckte Wondimu i Dagens Nyheter den 3 januari 2006. Han anser att de oberoende 

arrangörer som redan jobbar med mångkultur borde ha fått vara med och arrangera 

mångkulturåret, och han får medhåll från Cecilia Hörnell, konstnärlig ledare på Re:Orient och 

Tomas Bokstad, producent på Intercult, ett interkulturellt nätverk för scenkonst.30 

     I studien Tid för mångfald, genomförd av Mångkulturellt centrum i Botkyrka på uppdrag 

av kulturdepartementet från 2004, undersöktes de svenska statligt finansierade 

kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mångfald. Studien, som utgör en del av 

kunskapsunderlaget för mångkulturåret 2006, visade att av de 63 institutioner som 

granskades, speglade så gott som ingen befolkningens sammansättning, oavsett om det gällde 

institutionens administratörer, producenter, konstutövare eller publik. Det visade sig också 

vara vanligt att personer med utländsk bakgrund som var anställda på institutionerna återfanns 

                                                
28 Jakobsson, Cecilia, ”Få invandrare i det svenska kulturlivet”, Dagens Nyheter, 2 december 2004, besökt 23 
januari 2006, (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=350174&previousRenderType=2). 
29 Jakobsson, Dagens Nyheter, 2 december 2004, besökt 23 januari 2006, 
30 Hernadi, Alexandra, ”Inget intresse för våra kunskaper”, Dagens Nyheter, 3 januari 2006, besökt 23 januari 
2006, (http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=510184). 
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längst ned i organisationen. Frånvaron på de högre tjänsterna berodde på att en stor del av 

kulturinstitutionernas rekryteringar sker genom informella nätverk och kanaler som sällan 

inkluderar människor över etniska gränser.31 

 

Peter Johanssons Hembygdsmuseum gör oss uppmärksamma på hur det svenska samhället 

bidrar till att osynliggöra vissa befolkningsgrupper i samhället. Istället för att dra nytta av det 

annorlunda, pekas skillnader mellan ”vi” och ”de andra” ideligen ut. 

 
2.3.5 Sammanfattning 

Tre teman kan urskiljas i analysen av ovanstående fyra verk. Det biografiska temat syftar till 

Peter Johanssons ständiga återblick på sin barndoms Dalarna, ”hjärtat av Sverige”, vars 

folkliga traditioner uppmärksammades under förra sekelskiftets nationalromantik, och blev en 

del i skapandet av en svensk nationell identitet. Dessa enkla symboler har sedan konserverats 

och utnyttjats i över hundra år av kommersiella krafter som turistindustrin, för att 

marknadsföra Sverige som varumärke. Det är denna låga, onyanserade ikonografi som 

Johansson sammanställer i sin konst för att sedan variera den lätt, och presentera den på 

platser där den inte hör hemma.  

     Det faktum att Johansson i sin konst använder sig av Sverigesymboler med rötter i 

nationalromantiken, och då i synnerhet från hans hemtrakter Dalarna, talar naturligtvis inte 

ensamt för att den gamla tidsandan, som osynliggjorde det främmande i syfte att uppnå inre 

enighet, fortfarande har stor genomslagskraft. Det är när hans konst ställs mot företeelser i 

samhället, och i mötet med betraktaren som det uppstår en kunskap. Som undersökningen 

visar är det svenska hyckleriet ett faktum - samhällets etniska och kulturella mångfald speglas 

inte på kulturinstitutioner, och kommersiella krafter som turistindustrin fortsätter att 

aktualisera en etniskt ren svensk ikonografi.  
 

2.4 REAKTIONER PÅ KONST SOM RÖR OM I IDYLLEN 

Johansson ifrågasätter konstruktioner om svenskhet när han sätter symbolladdade objekt 

under luppen och låta dem fungera utanför sitt vanliga sammanhang. Om hans dekonstruerade 

konst fungerar inför publik, det vill säga om den får oss att reagera, talar detta för att 

konstruktionen är högst levande. Det som tyder på att Johanssons konst berör, är att den 

                                                
31 Pripp, Oscar, Tid för mångfald, 2005, besökt 27 januari 2006, 
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/25/68/78697ee0.pdf), s.15-19. 
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uppmärksammats flitigt i media i form av artiklar och insändare. Reaktionerna är blandade 

och kommer från såväl journalister som politiker och privatpersoner.  

 

I Dagens Nyheter är reaktionerna på Peter Johanssons konst överlag positiva. Här finns ett 

intresserat tonfall och ett tämligen oproblematiskt förhållningssätt till Johanssons konst, som 

gärna ställs bredvid journalistkollegors eller privatpersoners mer kritiska hållning. Att 

Johanssons konst provocerar människor gör den bara attraktiv för journalisterna i deras 

sökande efter uppseendeväckande händelser. Journalisterna på DN låter sig inte chockeras av 

Johanssons lek med svensk symbolladdad ikonografi, utan applåderar snarare vad som tycks 

vara en politisk korrekthet – att använda konsten för att ifrågasätta konventioner i det svenska 

samhället. I en krönika i DN Kultur den 17 augusti 2000, skriver Jessica Kempe under 

rubriken ”Bildkonsten säger sitt utan att presentera några motiv” om Peter Johanssons verk 

Little Sweden: 

 
Peter Johanssons ”Little Sweden” har som bekant väckt harm i svensk och tysk media. Dock inte för sitt 

politiska innehålls skull. Till en början gällde indignationen skinnskallarnas dåliga uppförande, att de drack 

sprit, utövade ”fylleslag” och ägnade sig åt ”högerextremt svineri” på skattebetalarnas bekostnad. I dagarna 

ondgör man sig över att ”svineriet på pontonen var planerat”, och att Peter Johansson först nu förklarar att 

skinnskallarna inte föreställde sig själva, utan spelades av skådespelare. Det man trodde var verklighet 

visade sig vara fiktion? Nå, då borde man andas ut. Istället andas man in. Varför? Är frågan alls viktig för 

förståelsen av Peter Johanssons verk? Det har jag svårt att tro.32 

 
Kempe redogör för hur Johanssons verk Little Sweden väckte starka reaktioner i media, och 

belyser det problematiska i att som betraktare förhålla sig moraliskt till konst som befinner sig 

utanför den informerande gallerimiljön. Stöter betraktaren på verket utan kunskap om en 

bakomliggande konstnärlig avsikt, blir reaktionen en annan än om mötet sker i vetskap om 

verkets funktion i ett utställningssammanhang. ”Verkligheten begär delaktighet, fiktionen 

befriar” skriver Kempe och syftar till möjliga receptioner av verk som Little Sweden, som 

med ett våldsamt uttryck dyker upp utan förvarning i människors vardag.33 Kempes intresse 

för Peter Johanssons konst ligger inte i huruvida skinnskallarna föreställer sig själva eller inte, 

utan hur den förbehåller sig rätten att möta betraktaren utan att presentera sina motiv.  
 

                                                
32 Kempe, Jessica, ”Bildkonsten säger sitt utan att presentera några motiv”, Dagens Nyheter, 17 augusti 2000. 
33 Kempe, Jessica, Dagens Nyheter, 17 augusti 2000. 
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Debatten kring Peter Johanssons Hembygdsmuseum i Nässjö 2002 var minst sagt livlig. 

Många var de som upprördes över vad som beskrevs som ett ”jippo-spektakel”34 och ”stolliga 

idéer”,35 men i debatten hördes också hejarop. 

     Moderaterna i Nässjö, med landstingspolitiker Marie-Louise Ekholm i spetsen, var de 

första att opponera sig mot Peter Johanssons sommarutställning i Nässjö Kulturhus. I en 

artikel i Smålands-Tidningen från december 2001, uttalar sig Ekholm förutom om 

svårigheterna med att finansiera projektet, också om det konstnärliga innehållet i 

konstutställningen: 

 
Vulgär provokativ ’konst’, exponerad nakenhet med målad dalahäst på ryggen, lösnäsa ätande korv, 

supande skinnskallar på flotte eller dalahästar som är styckade som kotletter förpackade som i matbutik – är 

detta konst som ska få invandrare och svenskar att känna sig mer förenade, undrar Ekholm förvånat. Jag har 

mycket svårt att tro att detta är ’konst’ som tilltalar våra invandrare. Jag är inte heller övertygad om att man 

i sådana här sammanhang bör använda muslimernas religiösa symboler, säger Ekholm. Kulturhuset i 

Nässjö är mycket vackert och borde få fortsätta se ut som det gör, tycker Ekholm och tillägger att hon inte 

tror att det är kulturella vulgära provokationer som Nässjöborna behöver mest idag. Konsten borde istället 

få ge oss värme och skönhetsupplevelser. Istället för att provoceras kanske människorna idag behöver mer 

av det vackra för att bli mer milda och toleranta i sitt sinnelag och i sitt tänkande, säger Marie-Louise 

Ekholm.36 

 
Som man förstår av Ekholms beskrivning av Johansson konst, framstår den som en skymf 

mot traditionella konstnärliga värden som skönhet. Av samma anledning ter sig också 

dekonstruktionen av en historisk byggnad som Nässjö kulturhus högst opassande - ett bevis 

för att gamla konstruktioner av svenskheten är högst gällande i dagens samhälle. Den svenska 

ikonografin får gärna förbli orörd, och hållas på säkert avstånd från det främmande. Någon 

som reagerade på ett liknande sätt var stadsarkitekt Lars Danielsson som menade att projektet 

präglades av obildning och ytlighet, och skulle komma att ”sprida ett löjets, snarare än 

humorns och det goda sinnets, skimmer över både kommun och folkhögskola”.37 

 
Sune Larsson, tidigare rektor på Sörängen folkhögskola i Nässjö, där Peter Johansson inledde 

sin konstnärliga bana 1983-1985,38 och initiativtagare till Peter Johanssons 

Hembygdsmuseum, kommer till tals i Smålands-Tidningen vid flera tillfällen. Han tycker inte 
                                                
34 Gunnarsson, Mattias, ”Planerad kultursatsning gör stadsarkitekt upprörd”, Smålands-Tidningen, 4 december 
2001. 
35 Göransson, Nils & Nilsson, Lars, ”Stoppa vansinnet”, Smålands-Tidningen, 7 januari 2002. 
36 Person, Jan-Olov, ”Marie-Louise Ekholm tackar nej till vulgär konst”, Smålands-Tidningen, 7 december 2001. 
37 Gunnarsson, Mattias, ”Planerad kultursatsning gör stadsarkitekt upprörd”, Smålands-Tidningen, 4 december 
2001. 
38 Dure, Pernilla (red), Schlaraffenland, 1998, s. 66. 
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det är konstigt att den planerade utställningen väcker debatt, utan ser det som en nödvändighet 

för att idé- och samhällsutvecklingen inte ska stagnera. Han ger sin syn på varför det behövs 

ett mångkulturellt museum i Nässjö: 

 
Konstnärers roll är att se verkligheten med andra ögon. Peter Johansson har med Dalarna som utgångsläge 

ägnat stort intresse åt vår nationella identitet. Det gör han också på ett mycket seriöst sätt i den planerade 

Nässjöutställningen genom att skapa ett mångkulturellt hembygdsmuseum, säger Sune som tycker det är 

viktigt att tänka framåt. I vårt danska grannland Danmark, där folkhögskolan och folkbildningstanken 

föddes, inger utvecklingen anledning till eftertanke. Invandrarfientliga krafter och flyktingfientliga 

underströmmar har fått politisk bärkraft, antyder Sune Larsson och tillägger: det är detta utställningen 

handlar om. Idén om ett mångkulturellt Sverige presenteras på ett närmast övertydligt sätt, precis som konst 

ska fungera.39 

 
Om idén med Peter Johanssons Hembygdsmuseum hade begränsat sig till att spegla visionen 

om ett mångkulturellt museum, hade projektet kanske stannat vid att vara en engagerande 

moralkaka, men istället används dekonstruktionen som ett verktyg för att försöka omvärdera 

maktstrukturer och undvika en syn på världen som gör skillnad mellan ”vi” och ”de”. Peter 

Johanssons Hembygdsmuseum gestaltar inte drömmen om en utopi där jämlikheten mellan 

människorna är totalt uppfylld. Istället vill den visa på hur begränsat utrymmet är för vad som 

betraktas som normalt i vårt samhälle, och hur företeelser och människor som avviker från 

normen ofta osynliggörs. 

 

Inför sommarutställningen i Nässjö Kulturhus 2002 delades lokalbefolkningen upp i två 

oliktänkande läger, något som kunde urskiljas i de många insändare som fanns att läsa i 

Smålands-Tidningen. Kritiken riktades ofta direkt mot kulturnämnden, men även indirekt mot 

Johanssons konstnärliga uttryck. Nils Göranssons och Lars Nilssons insändare går under den 

talande rubriken ”Stoppa vansinnet”:  

 
Man tror inte sina ögon när man läser i tidningen vad som ska hända i Kulturhuset under kommande 

sommar. Nu ska denna byggnad, en av stadens fåtal verkligt vackra byggnader, förolämpas och 

skändas. Detta för att förverkliga en stollig konstnärs idéer och förhoppningar om ett rejält honorar. 

Har medlemmarna i kulturnämnden helt tappat greppet om sans och måtta? Och kan kulturnämnden 

ensam ta beslut om detta? Om så är fallet hoppas man att kommunfullmäktige har kurage att stoppa 

vansinnet! Kommunens ekonomi är säkert inte sådan att den tål att hundratusentals kronor spenderas 

på projektet. Eller hur kommuninvånare och skattebetalare i Nässjö?40 

                                                
39 Person, Jan-Olov, ” Mångkulturellt museum behövs”, Smålands-Tidningen, 6 december 2001. 
40 Göransson, Nils & Nilsson, Lars, ”Stoppa vansinnet”, Smålands-Tidningen, 7 januari 2002. 
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Som man förstår av insändaren, och flera av de artiklar som uttalar sig negativt om Peter 

Johanssons Hembygdsmuseum, framstår dekonstruktionen av Kulturhuset som en skymf mot 

skönhet och tradition. Andra däremot, ser förändringen av en symbolladdad byggnad som ett 

välkommet inlägg i debatten om hur vi förhåller oss till vår hembygd, och vilka som 

inkluderas i den. Detta senare förhållningssätt syns i Ann Casperson Karlssons insändare som 

går under rubriken ”Bravo kulturnämnden”: 
 

Ser fram emot att ta del av utställningen som ska presenteras i kulturhuset under sommaren. Alla 

skriverier under ordet är fritt har gjort mig riktigt nyfiken. Förhoppningsvis lär jag mig något nytt om 

kultur och medmänniskor. Jag kan vidga mina referensramar, pröva mina värderingar och på så vis få 

en ökad förståelse för det som är för mig främmande och lite skrämmande. Att förebygga rasism och 

främlingsfientlighet är alltid värdefullt och tyvärr nödvändigt. Uppenbarligen, även i lilla Nässjö. 

Kulturutbudet är ett instrument att gyckla fördomar och tillföra kunskap. Resultatet blir fred och 

samförstånd mellan människor. Tack på förhand.41 

 
År 2004 blev Peter Johansson tilldelad Dalarnas landstings kulturpris – en utmärkelse som 

tyder på uppskattning från hemtrakten. Läser man Jens Runnbergs artikel ”Provokatör får 

årets kulturpris” i Falukuriren från november 2004, får man dock klart för sig att reaktionerna 

varit blandade. Förutom att Falukuriren hade publicerat debattartiklar med invändningar mot 

Johanssons konst, samt att Johansson något år tidigare med direktreklam bjöd in fjortontusen 

hushåll i Falun till vernissage, varav det kom sju personer, verkade landstingsstyrelsen inte 

vara överens om att Johansson var rätt konstnär att ta emot priset. 

 
Igår, när Johanssons namn presenterades av en enig landstingsstyrelse, ville ledamoten Göran 

Engström, c, göra tillägget att landstingsstyrelsen helt är i händerna på den kommitté som bereder 

förslaget till pristagare. När ordföranden i denna kommitté, Staffan Nilsson, s, presenterade Johanssons 

konstnärskap och särskilt verket Little Sweden, markerade Engström sitt avståndstagande: ”Jag tvår 

mina händer”, sade Engström som förutsatte att det var för andra konstnärliga gärningar än Little 

Sweden som Johansson belönas. Också ledamoten Birgitta Sacrédeus, kd, uttryckte viss skepsis.42 

    
Förutom landstingets meningsskiljaktigheter beträffande Johansson som lämplig 

kulturpristagare, tyder enligt Runnberg deras motivering att Johansson ”med stor känslighet 

och med lågmält kritisk underton omvandlar symbolladdade attribut till konstnärliga 

verktyg”,43 på en total missuppfattning av Johanssons konst som tvärtom dominerar av 

                                                
41 Casperson Karlsson, Ann, ”Bravo kulturnämnden”, Smålands-Tidningen, 14 januari 2002. 
42 Runnberg, Jens, ”Provokatör får årets kulturpris”, Falukuriren, 9 november 2004, besökt 9 november 2005, 
(http://www.falukuriren.se/artikel_print.asp?id=1142834). 
43 Runnberg, Jens, ”Provokatör får årets kulturpris”, Falukuriren, 9 november 2004. 
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”skränigt rabulistiska och bjärt burleska”44 inslag. Landstingets bristande enighet och 

missvisande tolkning av Johanssons konst tyder på två känslor; stolthet över 

landskapsbrodern som tilldelats gehör och uppskattning för sitt konstnärskap i hela Sverige 

och även utomlands, samt rädsla för de starka uttryck och kontroversiella inslag som hans 

konst förmedlar. 

 

Peter Johanssons konst väcker minst en av två reaktioner – skratt eller vrede. Humorn består i 

att försätta svensk traditionell ikonografi i absurda kontexter, inte sällan med självporträttet 

som objekt för ironi – det är en direkt kommunikationsmetod, på gränsen till insmickrande.  

Förutom en välbekant ikonografi som plattform, vilken rör sig mellan att vara folklig och 

finkultur, gör Johansson sin konst tillgänglig för människor utöver den vana konstpubliken, 

genom att som i Nässjö och Münster utnyttja offentliga platser som utställningsmiljöer.  

     Reaktioner i media visar att Johanssons dekonstruktion av svenska symboler, vars syfte är 

att ställa frågor om hur den svensk-nationella identiteten ser ut och verkar, är både lyckad och 

misslyckad. Många människor reagerar med eftertänksamhet, de prövar sina värderingar och 

drar lärdom om sin kultur och sina medmänniskor. Men starka uttryck och okontroversiella 

inslag i Johanssons konst resulterar också i att människor tar avstånd från det bakomliggande 

budskapet – många känner sig provocerade av nazisterna på flotten i Münster och Nässjö 

Kulturhus förvandling till mångkulturell hembygdsgård. Dekonstruktionen av svenskhetens 

symboler framstår för många som en skymf mot traditionella konstnärliga värden som 

skönhet och tradition, och de reagerar med rädsla och vrede när konsten plötsligt tar sig rätten 

att ställa obekväma frågor. Undersökningen är ett bevis för att den svenska ikonografin har ett 

symbolladdat värde, och att gamla konstruktioner om svenskhet som något som har med 

tradition och ursprung att göra, lever kvar i våra dagar. 

     När Johanssons konst är på tapeten är det många som vill framföra sin åsikt. De som 

uttalar sig är allt från konstkritiker till ”vanligt folk”, stadsbor och landsortbor, gamla och 

unga (bland annat träffade han en skolklass i Rinkeby för att, naken och dalahästmålad, 

samtala om konst och identitet).45 Invandrarnas röst saknas dock ofta, och utan den blir 

diskussionen om svensk identitet mindre dynamisk. Med konstens ambition att nedmontera 

maktstrukturer och undvika en syn på världen som utgår från binära oppositioner som ”vi” 

och ”de”, kan frånvaron av invandrarnas åsikter och tankar bara ses som ett misslyckande på 

samhällets förmåga att bjuda in alla befolkningsgrupper till fruktbara samtal.  

                                                
44 Runnberg, Jens, ”Provokatör får årets kulturpris”, Falukuriren, 9 november 2004. 
45 Runnberg, Jens, ”Provokatör får årets kulturpris”, Falukuriren, 9 november 2004. 
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3. ATT KONSTRUERA SVENSKHET – 

Utställningskataloger på temat Norden 

För att placera in Peter Johanssons nationskritiska konst, dess avsikter och dess inverkan på 

omgivningen, i ett större konstsammanhang har jag studerat ett antal utställningskataloger på 

temat svensk och nordisk konst från början av 1980-talet fram tills idag. Denna studie avser 

inte att undersöka hur konsten från de övriga nordiska länderna presenteras, utan begränsar 

sig till att beskriva den föreställning om svenskhet som är den mest spridda i konsten. Av de 

sju kataloger jag har studerat, producerade i Sverige såväl som utomlands, har alla förutom 

Myt och Landskap, Waldemarsudde från 2005 fungerat som vandringsutställningar inom ett 

land eller i flera länder, och alla katalogerna har helt eller delvis tagit hjälp av kuratorer och 

konstteoretiker från de nordiska länderna. Detta betyder att bilden av Sverige, så som den 

gestaltas i dessa utställningskataloger, har haft en stor geografisk spridning från Sverige och 

Norden till Europa, Asien och Nordamerika, och att samtliga kataloger producerats ur ett mer 

eller mindre nordiskt perspektiv.  

  
3.1 EN HISTORISK BILD AV SVENSKHET   

Den största skillnaden mellan utställningskatalogerna är vilken tidsperiod i konsten som har 

fått representera svenskhet eller nordiskhet – den från förra sekelskiftet eller den från 

samtiden. Northern Light: Realism and Symbolism in Scandinavian Painting 1880-1910, 

Brooklyn Museum i New York från 1982, Dreams of a Summer Night: Scandinavian Painting 

at the Turn of the Century, Hayward Gallery i London från 1986 och Nordiskt Sekelskifte: The 

Light of the North, Nationalmuseum i Stockholm från 1995, presenterar nordisk konst från 

nationalromantiken under förra sekelskiftet. Urvalet av den svenska konsten följer en strikt 

kanon för vilken konst som tillhör den mest uppmärksammade från denna tid; Richard Berghs 

Nordisk Sommarkväll från 1899-1900, Prins Eugens Det lugna vattnet från 1907 och Eugène 

Janssons I stadens utkant från 1899 förekommer i alla katalogerna tillsammans med 

konstnärer som till exempel Bruno Liljefors, Carl Larsson och Anders Zorn. Det är 

framförallt den stämningsfulla, mjuka och nostalgiska nationalromantiken som presenteras, 

till skillnad från till exempel Sturm und Drang rörelsen från den tyska romantiken, vilken 

hängav sig åt mytologi och våldsamma landskap.46 

     Det vi ser i utställningskatalogerna är exempel på den svenska ikonografi som 

konserverats och utnyttjats av kommersiella krafter som turistindustrin i över hundra år för att 
                                                
46 Nationalencyklopedin, besökt 12 januari 2006, uppslagsord: ”Sturm und Drang”, 
(http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=Sturm+un
d+Drang). 
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marknadsföra Sverige: den lilla människan i det storslagna landskapet, naturmysticism, det 

nordiska kvällsljuset, den svenska timmerbyggnaden, midsommarstänger, folkdans och 

folkdräkter, spelmän, den svenska flaggan, jägar- och friluftsliv, nakna kvinnokroppar i 

naturen och skildringar av den allmogeinspirerade hemmiljön i Dalarna.47 Det är i den 

nostalgiska skildringen av sin hembygd Dalarna och dragningen till regionens traditionella 

seder och hantverk, som vi hittar en likhet mellan Anders Zorns, Carl Larssons och Peter 

Johanssons konst - men medan Zorn, Larsson och andra konstnärer skapade en mjuk och 

stämningsfull bild av Sverige, i ett försök att fånga föreställningen om folksjälen, använder 

sig Johansson av våld och humor för att dekonstruera denna Sverigebild, som lever sig kvar i 

dagens pluralistiska samhälle.  

     Det finns inte alltid en direkt ikonografisk koppling mellan Johanssons konst och den 

nationalromantiska, även om vi i båda hittar sådant som röda stugor, allmogekonst, folkdans, 

folkdräkter, spelmän, svenska flaggan och naturscenerier. Den tydliga kopplingen finns 

mellan den nationalromantiska ikonografin och den vi ser i onyanserad turistpropaganda – en 

ikonografi som bidrar till att sprida bilden av ett homogent Sverige, och vilken Johansson gör 

upp med i sina arbeten.   

 
3.2 EN SAMTIDA BILD AV SVENSKHET 

Urvalet av konst i utställningskatalogerna Combi-Nacion: Imagen Sueca, Museo Mural Diego 

Rivera i Mexico City från 1993, Nuit blanche. Scènes Nordiques: Les Années 90, Musée 

d’Art Moderne de la Ville de Paris i Paris från 1998 och Beyond paradise: Nordic artists 

travel east, National Gallery of Art i Bangkok från 2002, bygger på svensk eller nordisk konst 

från sin samtid. I likhet med tidigare nämnda kataloger presenterar även dessa ett delvis 

samstämmigt urval av konstnärer, som till exempel Annika von Hausswolff, Carl Michael von 

Hausswolff, Peter Johansson och Håkan Henriksson. Till skillnad från de utställningar som 

valt att visa nationalromantisk konst har dessa ett kritiskt förhållningssätt till gestaltningen av 

den svensk-nationella identiteten. I samtliga kataloger säger man sig vilja ta avstånd från 

homogeniserade föreställningar om nationen, mot bakgrund av det faktum att vi lever i en 

värld som blir alltmer globaliserad, och med en befolkningsstruktur som baseras på 

mångkulturella erfarenheter.  

     Alfredo Castro, kurator för Combi-Nacion: Imagen Sueca från 1993, som visades i Mexico 

City, Stockholm, Linköping, Lund, Umeå och Helsingfors, skriver i katalogens 

introduktionstext att idén med utställningen inte var att hitta givna svar på vad som är typiskt 
                                                
47 Balloni, & Fabbri, (red), 2005, s. 28. 
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svenskt, utan att visa på vilka olika erfarenheter den nationella identiteten rymmer. Enligt 

Castro erbjuder 90-talets svenska konst inga givna svar utan ägnar sig åt att ställa frågor, 

därför är den också mindre auktoritär än tidigare konst, och bidrar till att bryta hierarkiska 

mönster som utgår från binära oppositioner som ”vi” och ”de andra”.48  

     Kuratorerna för utställningen Nuit Blanche från 1998, Laurence Bossé och Hans-Ulrich 

Obrist, säger sig vilja ge en föreställning om det ”nordiska miraklet” - ett uttryck som syftar 

till den explosion av kreativitet och förnyelse av konst och kultur som ägde rum i Norden på 

90-talet, och som ägnade sig åt gränsöverskridningar gällande såväl discipliner och teknik 

som geografiska gränser. Denna förnyelse kan enligt Bossé och Obrist ses som en följd av den 

globaliserade världens allt mer avancerade kommunikationsmöjligheter, som gör att Norden 

inte längre hänvisas till att vara i periferin av konstvärlden.49   

     När Moderna Museets internationella program organiserade utställningen Beyond Paradise 

2002, som visade nordisk samtidskonst i Thailand, Malaysia och Kina, valdes Apinan 

Poshyananda från Bangkok som kurator för att ha en ”asiatisk blick” för urvalet av konstnärer 

och verk. I en text i utställningskatalogen skriver han om syftet med utställningen, och 

konstens kapacitet att avlägsna fördomar och avsky i samhället. 

 
The aim of this travelling exhibition is to connect and erase stereotypical perceptions of the Other. By 

allowing Nordic artists and their work to act as catalysts to remove cultural barriers, it is hoped that 

reciprocity can genuinely take place. In the era of clash of civilisations, racism and fanaticism, 

contemporary art has the potential to get rid of predjudices and abhorrence.50  

 
I samtliga utställningskataloger på temat svensk och nordisk samtidskonst finns en vilja att 

visa upp något annat än nationalromantiska ideal. Målet har varit att förnya bilden av svensk 

samtidskonst, samt att beskriva den svensk-nationella identiteten som en samling erfarenheter 

förknippade med Sverige, snarare än något som har med ursprung att göra. I strävan att bryta 

ner svenskhetens konstruktioner finns dock en tendens att lyfta upp de traditionella 

Sverigesymbolerna för att genom dekonstruktion få dem att framstå som något nytt; här finns 

Håkan Henrikssons intresse för djur och natur, Lars Ahlströms landskapsmålningar, Tuija 

Lindströms nakna kvinnokroppar i naturen, Casmo Infos röda stuga med svenska flaggor och 

Peter Johansson dalahästar. Men det som också karaktäriserar konsten i dessa kataloger är de 

blanduttryck som hör ”det nordiska miraklet” till -konstnärerna rör sig mellan olika tekniker 

som till exempel installation, video, ljud, fotografi, måleri och skulptur. Förutom konsten, 
                                                
48 Castro, Alfredo, “Introduction”, 1993, s. 10. 
49 Bossé, Laurence och Obrist, Hans-Ulrich, ”Nuit Blanche ’to be only between’”, 1998. 
50 Poshyananda, Apinan, ”Paradise Regained”, 2002, s. 11. 
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intresserar man sig för discipliner som fysik, kemi och ornitologi, och man pendlar mellan att 

behandla det globala och det lokala, jaget och det andra, oljud och tystnad, manligt och 

kvinnligt, god konst och popkonst, verklighet och fiktion. 

 
3.3 POSTMODERNISM ELLER NATIONALROMANTIK? SÅ SER SVENSKHETEN UT 

I texten ”Sweden and Sweden. From National Romanticism to National Irony”, skriver John 

Peter Nilsson att det som karaktäriserar postmodern konst, som den från 1990-talet och 

framåt, är att den är dubbel gentemot sina motiv. Detta förklarar han med Peter Johanssons 

konst som exempel. 

 
For example, when Peter Johansson, one hundred years after National Romanticism, takes up the typically 

Swedish anew (whether he is using a souvenir like the Dalecarlian horse or a colour like sausage-red), he is 

still as far away from that era’s National-Romantic passion for the Swedish as he can be. However, he is 

also similarly removed from modernism’s one-sided denial of the Swedish. /---/ Sure, on one level Peter 

Johansson’s works encourage the viewer to reflect upon that wich is or is not Swedish. But on another level, 

and by ironically stressing that the typical is a cliché, he connects with the postmodern experience of how 

the mass media’s reproduction and repetition have changed our perception of the world and our selves.51 

 
Massmedias reproduktion och repetition har fått människor att se världen på ett nytt sätt – 

med kommunikationsmedel som Internet har världen både krympt (geografiska avstånd står 

inte längre i vägen för kommunikation) och expanderat (vi kommunicerar över större 

geografiska områden). Utställningar på temat svenskhet har som undersökningen visar i vissa 

fall ägnat sig åt att bekräfta bilden av svenskhet som den såg ut under nationalromantiken, och 

som den aktualiseras genom kommersiella krafter som turistindustrin, men det finns också en 

tendens att från och med 1990-talet ifrågasätta giltigheten hos denna homogena Sverigebild. 

Så sent som hösten 2006 kommer Peter Johansson att representeras i en separatutställning på 

Kulturhusets största galleri, vilket talar för att det än idag finns ett intresse för de diskussioner 

om den svensk-nationella identiteten som hans konst uppehåller sig vid. Bilden av svenskhet, 

som den formulerades under nationalromantiken och som den formuleras idag, börjar sakta 

men säkert krackelera. År 2005 visades utställningen Myt och Landskap. Unionsupplösning 

och Kulturell Gemenskap på Waldemarsudde i Stockholm – en utställning som visade 

nationalromantisk konst från unionstiden mellan Sverige och Norge – ett tecken på att den 

traditionella svenska ikonografin är aktuell ända in i våra dagar. 

                                                
51 Nilsson, John Peter, ”Sweden and Sweden. From National Romanticism to National Irony”, 1993, s. 82. 
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     I linje med Peter Johansson används i den samtida konsten dekonstruktion som metod för 

att avslöja myten om svenskhet och bryta ner maktkonstruktioner – detta innebär ofta både ett 

bekräftande av och ett avståndstagande från den stereotypa Sverigebilden. Att göra 

utställningar på nationella teman kan i bästa fall leda till att människor reflekterar över sina 

fördomar och blir medvetna om samhällets ansvar att spegla mångfald, men även den 

postmoderna konsten skapar genom exponering på utställningar runt om i världen nya 

konstruktioner om svenskhet. 
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SAMMANFATTNING 

I analyser av fyra av Peter Johanssons verk lyfts tre teman fram, vilka tycks vara kärnpunkter 

i hans nationskritiska konst. De får tillsammans utgöra grunden för hur föreställningar om 

svenskhet gestaltas konstnärligt, samt undersöka varifrån dessa föreställningar om 

svenskhetens element kommer. Det första temat bygger på biografiska aspekter och beskriver 

konstnärens ständiga tillbakablick på barndomens Dalarna, och den ikonografi som så ofta 

fått symbolisera svenskhet. Dalahästen som gång på gång återkommer i Johanssons konst är 

en del av den allmogekonst som uppmärksammades under förra sekelskiftet och som 

tillsammans med landskapsmåleriet utgjorde viktiga byggstenar i skapandet av en svensk 

nationell identitet, inte minst som utställningsobjekt på de stora internationella konst- och 

industriutställningarna i och utanför Sverige, vars ideologi var att fostra till fosterlandskärlek.  

Denna homogena nationalromantiska Sverigeikonografi har därefter i över ett hundra år, 

konserverats och utnyttjats av kommersiella krafter som turistindustrin, för att marknadsföra 

Sverige som varumärke, inom och utanför landet. Det är denna låga, onyanserade ikonografi 

som Johansson sammanställer i sin konst för att sedan variera den lätt och låta den framstå 

som något annat – nämligen en ikonografi grundad på etnisk renhet, som stöter bort det som 

är främmande och värnar om det egna. Som undersökningen visar är det svenska hyckleriet ett 

faktum – samhällets etniska och kulturella mångfald speglas inte på kulturinstitutionerna runt 

om i landet, och kommersiella krafter fortsätter att aktualisera en homogen bild av svenskhet. 

     Johanssons konst är flitigt uppmärksammad i media i form av artiklar och insändare, och 

väcker starka känslor som skratt och vrede. Dekonstruktionen av traditionella symboler 

framstår för många som en skymf mot konstnärliga värden som skönhet, och kan ses som ett 

bevis för att gamla konstruktioner om svenskhet som något som har med tradition och 

ursprung att göra, lever kvar i våra dagar. 

     För att identifiera den föreställning om svenskhet som är den mest spridda i konsten, 

placeras Johanssons nationskritiska konst, dess avsikter och dess inverkan på omgivningen, i 

ett större konstsammanhang. Ett antal utställningskataloger från 1980-talet fram tills idag, 

utformade kring ämnet svensk eller nordisk konst studeras, och undersökningen visar att den 

nationalromantiska ikonografi som levandegjorts genom kommersiella krafter ända in i våra 

dagar, bekräftas i flera av katalogerna genom att följa en strikt kanon för vilken konst som 

tillhör den mest uppmärksammade från nationalromantiken.  

     Det finns dock en tendens att från och med 1990-talet ifrågasätta giltigheten hos denna 

homogena Sverigebild, mot bakgrund av det faktum att vi lever i en värld som blir alltmer 

globaliserad, och med en befolkningsstruktur som baseras på mångkulturella erfarenheter.  
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Det som karaktäriserar den postmoderna konsten är att den är dubbel gentemot sina motiv – 

den rör sig mellan olika ämnen, medier och discipliner, och pendlar mellan att behandla det 

globala och det lokala, jaget och det andra, god konst och popkonst, och att den både 

bekräftar och tar avstånd från den stereotypa Sverigebilden. 

     Att som Peter Johansson använda dekonstruktion som metod för att avslöja myten om 

svenskhet innebär en ständig omformulering av den svenska identiteten, men den 

postmoderna konsten skapar också genom exponering på utställningar runt om i världen nya 

konstruktioner om svenskhet. 
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