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Inledande sammanfattning 
I denna uppsats ser vi vad som händer när en statlig myndighet som ansvarar för 

utformning av offentlig miljö implementerar en så kallad liberal demokratiteori.  

     Statens konstråd, som är en myndighet med stor inverkan på den offentliga konsten i 

Sverige, inledde 2012 ett nytt arbetssätt att föra ut konceptuell och samtida konst från 

institutioner och gallerier till det offentliga rummet. Deras syn på konst är att den bland 

annat ska ifrågasätta normer, leda till samtal och bryta vaneseendet. Detta har antagits av 

Uppsala kommun, men utan samråd med Uppsalas medborgare om de godkänner detta nya 

tillvägagångssätt för den offentliga konsten. I lokaltidningen har det varit mycket debatt, 

nästan konstant från 2014 till idag, om detta. Skribenter i tidningen undrar varför de är 

uteslutna från beslutsprocessen kring den offentliga konsten, de önskar mer insyn, och har 

många idéer om hur man kan förändra de senaste konstverken som har placerats i staden för 

att deras budskap ska kommuniceras tydligare. De ansvariga personerna, inklusive 

konstkritiker, konstnärer och andra, är inte nöjda över detta. Deras tillvägagångssätt är att 

ifrågasätta medborgarnas kunskap om konst, deras förmåga att förstå konst och menar att 

medborgarna har "dolda" agendor i sin "attack" mot konsten. 

     Medan kulturnämnden, som är ansvarig för den offentliga konsten i kommunen, 

implementerar en liberal demokratiteori, implementerar man inom stadsbyggandet och 

arkitekturen en deltagardemokratisk modell med en vision om att inkludera medborgarna i 

beslut- och gestaltningsprocesserna. Före 1987 präglades också stadsplaneringen och 

arkitekturen i Sverige av den liberala demokratiteorin. Detta ändrades dock 1987, efter 

massiva protester, genom införandet av Plan- och bygglagen. 

     Slutsatsen i denna uppsats är att vilken demokratiteori man implementerar inom 

offentlig förvaltning får tydliga konsekvenser. Det finns ett behov av att utvärdera 

konsekvenserna av den liberala demokratiteorin inom den offentliga konsten. Inom 

stadsplaneringen och arkitekturen har en sådan utvärdering gjorts och man har gått över till 

deltagardemokrati, bland annat i form av medborgardialoger. Genom att ha ratificerat den 

europeiska landskapskonventionen 2011 är Sverige som ett land också skyldigt att införa 

deltagardemokrati i sitt myndighetsarbete när det kommer till förändring och gestaltning av 

offentlig miljö. Konventionen slår fast att medborgarna ska ges möjlighet att delta i 

förändringsprocesser och utformningen av deras livsmiljö, det offentliga rummet. 

Nyckelord 
Offentlig miljö, Offentlig konst, Demokrati, Uppsala, Upsala Nya Tidning  
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Abstract  
In this essay we see what happens when a government authority which is responsible for 

designing public space implements a so-called liberal democracy theory.  

     The public art agency of Sweden, a government authority with a big impact on the 

public art in Sweden, started in 2012 a new approach to bring out conceptual, and 

contemporary art to the public realm. Their view on art is that it should question norms, 

raise questions and be provocative. This has been adopted by Uppsala municipality. 

Though without consulting the citizens of Uppsala if they approve of this new approach to 

the public art. In the local newspaper there has been a lot of debate, almost constantly from 

2014 till today about this matter. Citizen ask why they are excluded from the process of 

deciding about the public art, they ask for more transparency in the process, and also have 

many ideas about how to change the most recent public art pieces in the city in order to 

communicate their message more clearly. Officials, art critics, artists and other responsible 

for implementing the new policy are not happy about this. Their approach is to attack the 

knowledge of the citizens, their ability to understand art or their “hidden” agendas for 

“attacking” the art.  

    While the public art department implement a liberal democracy theory, the building and 

city planning office have a vision of direct democracy and to include the citizen in the 

processes. Before 1987 the city planning in Sweden was also based on the liberal 

democracy theory. But after massive protests that was changed in 1987.  

     The conclusion in this essay is that which democracy theory that is implemented by 

government authorities result in consequences. There is a need to evaluate the 

consequences of the liberal democracy theory implemented by public art authorities in 

Sweden. The city planning and architecture have done this sort of evaluation, and 

concluded that a shift towards a more inclusive and more direct democratic approach was 

preferred. By ratifying the European landscape convention in 2011, Sweden as a country is 

also obliged to implement this approach when changing and designing the public space. 

The convention states that the citizens should be able to take part of the process of change 

and design of their “livingroom”, the public space.  

Keywords 
Public space, Public art, Democracy, Uppsala, Upsala Nya Tidning  
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1.Inledning 
1.1 Bakgrund  
Den europeiska landskapskonventionen är en konvention från Europarådet, som Sverige 

ratificerade 2011 och som har som syfte att bidra till en gemensam och mer demokratisk 

syn på landskapet i Europa. Landskap syftar i konventionen till alla landskap, från natur till 

landsbygd, från förort till innerstad. Mer om detta i del 2.1 i denna uppsats. 

Implementeringen av konventionen i Europa innebär mer samarbete mellan länder, mellan 

myndigheter och mellan medborgare och beslutsfattare. Det innebär även att medborgare 

ska få möjlighet att påverka förändringar i sin närmiljö, och att medborgarna ses som en 

resurs i att uppnå långsiktiga hållbarhetsmål inom klimat, ekonomisk hållbarhet och social 

hållbarhet. Ett medel att uppnå långsiktig hållbarhet är just att involvera medborgare, då 

arbetet försvåras avsevärt om man har de lokala invånarna emot sig.  

     Att planera landskap så att deras kvalitéer stärks och att hållbarhetsmål nås, praktiseras 

inom ett eget ämne som heter landskapsplanering, vilket utövas av landskapsarkitekter. I 

Sverige sitter vi byggnadsarkitektstudenter skilda åt från landskapsarkitektstudenterna, i 

olika universitet i, olika städer. Men så fungerar det inte i andra länder, exempelvis i 

Finland där jag tillbringade mitt utbytesår 2016-2017. Aalto universitetet i Helsingfors 

uppmuntrar, i den europeiska landskapskonventionens anda, att studenter läser kurser 

utanför den egna fakulteten för att nå nya och djupare kunskaper, och på sikt får bättre 

förståelse och ökat intresse för andra professioner. Där delar till och med 

byggnadsarkitekturstudenterna och landskapsarkitekturstudenterna ritsal de första åren. 

Tvärvetenskaplighet kallar de det. Detta ledde till att jag kom i kontakt med 

landskapsplanering för första gången, och den europeiska landskapskonventionen, som 

ratificerades i Finland 2006, och nu även ska implementeras där.1   

     Om det är något som vi som kommer från Uppsala känner till så är det debatten om den 

nya offentliga konsten i staden, som bland annat tagit plats i lokaltidningen. Innan jag 

gjorde denna uppsats kände jag inte till de exakta detaljerna kring debatten. Vad var det 

egentligen som folk var missnöjda över? Upsala Nya Tidning kallar debatten för konstbråk. 

Ett bråk om vad? Konstverk har stoppats, och konstnärer har fått uppdrag avslutade. 

Uppenbarligen finns det något som inte står rätt till.  

1.2 Syfte och frågeställning   
Syftet med denna uppsats är att i den europeiska landskapskonventionens anda kartlägga 

missnöjet kring den offentliga konsten i Uppsala, och reda ut det, i hopp om att kunna bidra 

till en hållbarare och mer demokratisk offentlig miljö i Uppsala.  

     Denna uppsats utgår inte från att debatten i Upsala Nya Tidning skulle vara en korrekt 

representation av alla medborgare i Uppsalas åsikter. Målet i denna uppsats är inte att ta 

reda på vad Uppsalas invånare tycker om offentlig konst, utan målet är att genom en analys 

av en fallstudie synliggöra de metoder som implementeras när det kommer till 

kommunikation av gestaltning av offentlig konst.  

     Då jag kommer från den Aaltoiska tvärvetenskapliga kulturen, där intresse för andra 

discipliner uppmuntras, såg jag det som extra intressant att debatten handlade om konst. Jag 

såg det som en möjlighet att jämföra hur kommunikation om gestaltning av offentlig miljö 

går till inom arkitekturen och stadsplaneringen med den offentliga konsten, i hopp om att i 

                                                           
1 Museovirasto, ”Eurooppalainen maisemayleissopimus”, (2018-09-10)  
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tvärvetenskaplig anda hitta alternativa lösningar och tillvägagångssätt. Frågeställningen i 

denna uppsats är således:  

o Varför har konstbråket ägt rum i Upsala Nya Tidning?  

1.3 Definitioner  
o Nationalencyklopedin definierar Offentlig konst som:  

”Offentlig konst, offkonst, konstverk avsedda för och ofta utförda direkt i miljöer 

där allmänheten regelmässigt har tillträde.”2 

o UNT står för Upsala Nya Tidning. 

o PBL står för Plan-och bygglagen (2010:900)  

o ELC står för Den europeiska landskapskonventionen 

o Konstbråket används som förkortning för att kunna referera till debatten om den 

offentliga konsten som har ägt rum i Upsala Nya Tidning.  

En viktig aspekt att känna till i denna uppsats är konstens tre rum. Denna tredelning kan i 

många fall orsaka förvirring när man pratar om ”konsten” eller vad ”all konst” bör göra.  

Den tionde november 2015 skriver en grupp av 30 personer ett ”uppror” i Upsala Nya 

Tidning där de förklarar detta lättförståeligt: 

”Som vi ser det finns det tre ”rum” för konst: 1) Det privata hemmet. 2) Museer, 

konsthallar och andra mer eller mindre permanenta utställningar. 3) Det 

offentliga rummet.  

     Att man i rum 1) får applicera vad som helst i konstväg är, tack och lov, 

alldeles tillåtet. Rum 2) uppsöker allmänheten på eget initiativ för att få 

upplysning, skönhetsupplevelse, provokation eller vad man vill kalla det, men har 

då sitt sinne (”betraktarens öga”) inställt på detta, och där kan mycket, om än inte 

allt, tillåtas. I rum 3) däremot kan man tvingas att vistas om det geografiskt är så 

placerat att man inte kan undvika det i sitt vardagsliv.3 

I det här arbetet behandlas konst som hör till rum 3, det vill säga offentlig konst i offentlig 

miljö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Nationalencyklopedin, “Offentlig konst”, (2018-07-01) 
3 Bexell, m.fl, 2015-11-10, s.B3 
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1.4 Tidigare forskning  
Konst och konsthistoria är ett anrikt och variationsrikt ämne att fördjupa sig i, precis som 

arkitektur och arkitekturhistoria. Många inflytelserika personer, ismer och teorier har avlöst 

varandra under historien. För att förstå vad vi ser i debatten i Upsala Nya Tidning behöver 

de rådande ”trenderna” inom den offentliga konsten i Sverige synliggöras. Istället för att 

vända mig till ett bibliotek, och på egen hand försöka lista ut vilka teorier som är populära 

inom den nutida offentliga konsten, har jag vänt mig till akademiska uppsatser skrivna nära 

nutid, och deras version av vad som är tongivande just nu. De har också gett en inblick i 

debatter som förekommer inom den offentliga konsten i nutid.  

     Angående offentlig konst skriver Yana Westberg i sin uppsats i konstvetenskap Offentlig 

konst och offentlig makt från 2012 att vi lever i ett postmodernt samhälle i snabb 

förändring.4 Hon skriver att Karl Marx teorier om makt har varit en viktig utgångspunkt i 

hur konsthistorien har skrivits de senaste decennierna. Enligt Marx förändras kulturen i och 

med att historien och samhällets ekonomiska bas förändras. Samhället kännetecknas av 

kamp mellan olika grupper, framför allt de exploaterande och de exploaterade. Olika 

grupper har olika historier och således finns flera parallella historiska ”sanningar”. 5 Michel 

Foucaults teorier om makt lyfts fram och förklaras med att makt alltid utövas. Makt finns i 

allt vi gör, alla interaktioner och handlingar, och tar alla riktningar. Ingen kan således 

undvika att påverkas, eller att påverka.6 Westberg analyserar ett antal konstverk och gör 

intervjuer med konstnärer. Hennes slutsats blir att den offentliga konsten inte säger 

någonting då den är en kompromiss, en konst för massorna. Den offentliga konsten är tyst 

och bekväm, en konst för alla och för ingen.7 

     Westbergs slutsats sammanfaller med det som Statens konstråds direktör Magdalena 

Malm förklarar i avsnittet 2.3 i denna uppsats, att den offentliga konsten i Sverige var 

ointressant innan hon tog över som direktör och ofta endast var en utsmyckning man la till i 

efterhand.  

     Det finns forskning om vad människor upplever som konst. Emma Rasmussen skriver i 

sin uppsats i konst- och bildvetenskap Offentlig konst och ungdomar från 2012, om vad det 

är som avgör om ungdomar i Växjö uppmärksammar något som offentlig konst. Efter 

intervjuer blir hennes slutsats att för att uppfattas som konst ska ett objekt stå utomhus, vara 

synligt, stort och en kontrast till omgivningen. Intresset för konstverket ökar om 

konstnärens intention visas tydligt.8  

     Rasmussens slutsats sammanfaller med del 3.3 längre fram i denna uppsats, där inkomna 

förslag till förändringar av den offentliga konsten från skribenter i UNT sammanställs. 

Förslagen går till stor del ut på att förstärka konstverkens tydlighet och intentioner.  

     Befintlig konst kan analysera enligt olika teorier. Julia Fahlman skriver i sin uppsats i 

konstvetenskap Männens konst i maktens offentlighet från 2016 att efter att ha analyserat 

den offentliga konsten i Västerås ur ett genusperspektiv kan man konstatera att det totalt 

sett finns färre konstverk av kvinnliga konstnärer än manliga i staden. Viktiga centrala 

platser pryds av konst av manliga konstnärer, vilket är problematiskt ur ett jämställdhets-

perspektiv. Detta kommunicerar att endast män får ta plats i stadens centrum, som ska vara 

till för alla. Fahlman menar vi kan inte uppnå total jämställdhet innan det speglas i 

miljöerna vi har runt oss.9 

     Diana Berntsdotter Vallgren skriver i sin uppsats Könet bakom konsten: en förstudie om 

                                                           
4 Westberg, 2012, s.5 
5 Westberg, 2012, s.9 
6 Westberg, 2012, s.8 
7 Westberg, 2012, s.50 
8 Rasmussen, 2012, s.2   
9 Fahlman, 2016, s.29 
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Örnsköldsviks offentliga konst ur ett queerperspektiv från 2018 att Örnsköldsviks kommun 

eftersträvar jämställdhet inom sin offentliga konst. Hon poängterar att om man bara jämför 

förhållandet mellan män och kvinnor antar man att det bara finns två kön, och säger en 

persons namn verkligen vilket kön den personen har valt att definiera sig som?10 

Genusperspektiv har varit ett populärt ämne inom konstnärlig forskning och uppsatser de 

senaste decennierna. Även queerperspektiv är vanligt, och ökar alltmer i popularitet.11 

Slutsatsen i arbetet blir att det behövs könskvotering av kvinnliga konstnärer i Örnsköldsvik 

för att göra konstscenen mer jämställd. Detta då mannens överrepresentation som konstnär 

av offentlig konst kommer av att de manliga maktstrukturerna gett män högre statuts som 

konstnärer genom historien. Berntsdotter Vallgren skriver att man dock måste tänka på att 

det finns ett tredje kön och att även de som identifierar sig som icke binära behöver en röst i 

konstnärliga uttryck.12  

     Berntsdotter Vallgrens slutsats sammanfaller med vad Statens konstråd skriver i sin 

årsredovisning från 2017, i del 2.3.2 i denna uppsats, att jämställdhetsintegrering är mycket 

viktigt i deras arbete. Det sammanfaller även med Uppsala kommuns riktlinjer för den 

offentliga konsten, i del 2.3.5, i vilken de skriver att konstförlag ska granskas ur 

genusperspektiv, att valet av konstnärer avgörs bland annat av genus och att Uppsala 

kommun registrerar konstnärers kön som antingen kvinna, man eller ickebinär.   

     Det finns forskning om när konstnärer deltar i medborgardialoger om samhällsplanering. 

Filippa Backlund skriver i sin uppsats i samhällsbyggnad Konsten att föra dialog, en studie 

av tre projekt där konstnärer engagerats i syfte att föra medborgardialog att det finns kritik 

mot det öppna samtalet som metod för medborgardialog då få personer tenderar att närvara 

vid fysiska möten, och att det är de redan resursstarka som får sina röster hörda. Demokrat-

iska processer kan användas för vissa grupper att få fördelar, och kan därför spegla 

särintressen.13 Medborgardialogen handlade i detta fall om stadsplanering/samhälls-

planering och konstnärernas roll var konsulter. Man hoppades att konstnärer skulle kunna 

bidra med nytänkande och öka demokratin. Detta besannades till viss del. Konstnärerna 

kunde se med nya ögon på planeringen och ge röst åt tidigare ohörda grupper. Dock ansågs 

denna roll kunna fyllas av andra än konstnärer.14  

     Som vi ser så praktiseras medborgardialoger inom stadsplanering/samhällsplanering där 

man testar nya former av dialog genom olika inblandade, i detta fall konstnärer. Det 

motsatta verkar dock inte praktiseras i Sverige i särskilt hög grad. Jag har inte hittat någon 

tidigare forskning som behandlar ämnet medborgardialog om konst i offentlig miljö. 

     Utifrån dessa arbeten kan man konstatera att den offentliga konsten ses som ett uttryck 

för konstnärens person. Det är konstnärens kön som avgör om ett konstverk utstrålar 

manlighet, eller kvinnlighet, inte vad verket föreställer. När en konstnär samarbetar med 

andra parter, till exempel kommuner, blir konsten en kompromiss för massorna, som inte 

säger någonting. Konstnären anses vara bidragare av nya perspektiv till andra professioner. 

I sitt eget arbete är konstnären dock inte i behov av utomstående perspektiv.  

 

 

 

                                                           
10 Berntsdotter Vallgren, 2018, s.3 
11 Berntsdotter Vallgren, 2018, s.12 
12 Berntsdotter Vallgren, 2018, s.32 
13 Backlund, 2016, s.30 
14 Backlund, 2016, s.71 
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1.5 Teori  
Denna uppsats har utgångspunkt i de olika demokratiteorier som finns beskrivna i Birgitta 

Henecke och Jamil Khans bok Medborgardeltagande i den fysiska planeringen från 2002.  

     För att sätta urval- och beslutsprocessen kring den offentliga konsten i perspektiv 

jämförs den med den nutida beslutsprocessen kring arkitektur och stadsplanering i Sverige. 

Det blir således en jämförelse mellan respektive ansvarig myndighet: Statens konstråd och 

Boverket. Den stora skillnaden mellan dessa två är vilken demokratiteori de implementerar 

i praktiken. Statens konstråd och kulturnämnden i Uppsala kommun implementerar vad 

Henecke och Khan benämner som den liberala demokratiteorin.  

     Den liberala demokratiteorin utgår från att medborgare deltar i demokratiprocesser 

utifrån sina på förhand definierade egenintressen. Demokrati är en process av att samla de 

enskilda intressena och väga dem emot varandra. Representanter för medborgarna, eliter, 

står för dessa samlade avväganden. Den liberala demokratiteorin ser möjligheten att kunna 

utkräva ansvar som en grundläggande förutsättning, vilket förutsätter att representanternas 

förehavanden är transparenta och öppna för granskning.15  

     I den elitdemokratiska varianten av den liberala demokratiteorin är medborgarnas roll 

endast att välja representanter på valdagen. Direktdemokrati mellan valen anses inte 

önskvärd då den vanlige medborgaren anses oförmögen att agera ansvarsfullt i den politiska 

processen, och för mycket direktdemokrati anses negativt då medborgare lätt blir 

manipulerade.16  

     I den pluralistiska varianten adderas intresseorganisationer och grupperingar som spelar 

en demokratisk roll i att representera medborgares intressen. En kritik mot den pluralistiska 

varianten är att i denna sker medborgarnas deltagande utanför offentliga institutioner, vilket 

inte garanterar öppenhet eller rättvisa.17 

     Boverket, och plan och byggnadsnämnden i Uppsala har sin utgångspunkt i en annan 

teori: den deltagardemokratiska teorin. Detta är även den demokratiteori som Sverige har 

förbundit sig att implementera i sitt myndighetsarbete i och med ratificerandet av ELC, mer 

om detta i del 2.1. Deltagardemokratiteorin bygger på ett erkännande av att medborgare är 

kapabla att delta i politiska beslutsprocesser. Man anser att deltagande är av godo och 

bidrar till positiva följder för samhället så som ömsesidig respekt, känsla för ansvar och 

samanhållning.18  

     En kritik mot denna teori är att direktdemokrati är svårtillämpbar på nationell nivå, eller 

i mycket stora grupper på grund av praktiska skäl.19 Boverket skriver i sin skrift Vägledning 

om medborgardialog vid fysisk planering att det finns flera saker att tänka på gällande 

medborgardialog som kan bli problematiska. En god medborgardialog fungerar som ett 

komplement till den representativa demokratin, och ger beslutsfattare bättre underlag. En 

medborgardialog får dock inte kullkasta den representativa demokratins spelregler, då 

politiker och tjänstemäns arbete är just att ta beslut å medborgarnas vägnar. Det finns en 

risk att de som deltar i medborgardialogen får oproportionerligt mycket utrymme, jämfört 

med de som uteblir. En blandning av deltagare är därför av största vikt, vilket förutsätter 

lika dialogmetoder, vid olika platser och tidpunkter, och att man som ansvarig ser till att 

aktivt söka upp underrepresenterade grupper.20   

                                                           
15 Henecke & Khan, 2002, s.11 
16 Henecke & Khan, 2002, s.11 
17 Henecke & Khan, 2002, s.12 
18 Henecke & Khan, 2002, s.13 
19 Henecke & Khan, 2002, s.13 
20 Boverket, Vägledning om medborgardialog vid fysisk planering, s.15 



11 

 

1.6 Metod och material  
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns en metod som kallas diskursanalys. Alan 

Bryman skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder att diskursanalysen utgår från 

Foucaults teorier om makt, och menar att sättet vi pratar om ett fenomen påverkar hur vi 

uppfattar det. Diskursanalysen är anti-realistisk och vänder sig emot idén om att det finns 

en yttre verklighet.21 Metoden är konstruktivistisk och menar att det finns många parallella 

versioner av verkligheten.22 Språket är det centrala i vår verklighetsbild. I enlighet med 

Foucaults teorier om makt anses den som talar eller skriver vilja uppnå syften med 

användandet av diskurser. En variant av diskursanalys är den kritiska diskursanalysen som 

utgår ännu tydligare från Foucaults maktteorier och betonar språket som maktfaktor. Man 

studerar även maktrelationerna mellan diskurser, varför vissa diskurser är priviligierade och 

andra marginaliserade.23  

     I denna uppsats sammanställs olika synvinklar av den offentliga konsten i Uppsala. 

Dock är utgångspunkten att det finns en yttre verklighet, oberoende av det mänskliga 

språket. Varför jag betonar diskursanalys här är för att vi i konstbråket ser vad 

implementering av diskursanalysens premisser, att det inte finns någon verklighet utanför 

språket och att många ”berättelser” om verkligheten existerar parallellt och står i strid med 

varandra, får för konsekvenser i verkligheten. Statens konstråd och ansvariga för den 

offentliga konsten i Uppsala, ser dolda drivkrafter i medborgarnas åsikter. Politiker, som 

Stefan Hanna, tillskrivs en uppsjö av olika ideologier. Medborgare, som Barbro Englund, 

antas drivas av hat och förakt. Detta trots mycket små, eller obefintliga, bevis för att så 

skulle vara fallet. Mer om detta i fallstudien. Bryman skriver att en kritik mot 

diskursanalysen som metod är att den kan ge upphov till resultat av spekulativ art, som inte 

har stöd i analysen.24 En kritik är också att forskarens egna intressen ofta lyser igenom i 

resultatet.25 

     Denna uppsats har som sagt sin utgångspunkt i landskapsplanering. 

Landskapsplaneringen sysslar till stor del med landskap och fenomen som existerar även 

utanför det mänskliga språket. Exempelvis hur smältvatten från ett berg letar sig ner i en 

dal, vilka arter som lever i en viss skogsmiljö eller hur många som bor inom ett visst 

landskaps avgränsning måste undersökas i verkligheten. Svaren kan inte finnas inom 

retoriken eller analyserandet av diskurser.  

     En mycket viktig komponent som styr hur ett landskap ser ut är vilka juridiska lagar som 

gäller inom dess avgränsning, det så kallade legala ramverket. Detta är något jag har tagit 

fasta på i denna uppsats. Det legala ramverket kan heller inte diskuteras i termer av verkligt 

eller overkligt. Att den europeiska landskapskonventionen till exempel har ratificerats av 

Sverige och ger medborgarna rätt att delta i förändring av deras livsmiljö är ett faktum. 

Legala ramverk kan heller inte existera parallellt med varandra. Antingen så gäller en lag, 

eller så gäller den inte. Eventuella diskussioner om till exempel den europeiska 

lanskapskonventionen handlar i så fall om dess lämplighet, eller implementering.  

     Genom att identifiera de lagliga ramverk som finns för den offentliga konsten, både på 

kommunal nivå och på myndighetsnivå, och identifiera handledningar, riktlinjer och 

vägledningar får vi en inblick i hur implementeringen av kommunikation om gestaltning av 

offentlig konst är tänkt att fungera.  

     Statens konstråd har en bemötandeguide på sin hemsida, där de bemöter olika argument 

om konst. De menar att kritik av konst bottnar i skilda föreställningar om vilken roll 

                                                           
21 Bryman, 2011, s.474 
22 Bryman, 2011, s.475 
23 Bryman, 2011, s.485 
24 Bryman, 2011, s.485 
25 Bryman, 2011, s.486 
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konsten får spela i offentligheten.26 De har även gett ut en handlingsplan om hur man bör 

agera när konst möter kritik: Handlingsplan när statlig konst väcker debatt.27  Deras 

årsredovisning från 2017 Statens konstråd Årsredovisning 2017 har varit viktig för att 

förstå deras syn på den offentliga konsten.28 Uppsala kommun har gett ur en skrift som 

heter Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst i vilken vi kan läsa om 

Uppsala kommuns mål för den offentliga konsten.29  

     Man kan se att dessa handledningar och riktlinjer är påverkade av den teoribildning vi 

kunde läsa om i avsnittet tidigare forskning, det vill säga Marx och Foucaults teorier om 

samhället som bestående av olika grupper som är i konflikt och befinner sig i en hierarki.  

     Genom att analysera en fallstudie, i detta fall debatten om den offentliga konsten i UNT, 

får vi reda på vad dessa legala ramverk får för de facto implementering. Fallstudien i denna 

uppsats består av den debatt som förekommit i lokaltidningen i Uppsala, Upsala Nya 

Tidning, de senaste åren angående den nya offentliga konsten i staden. Debatten består av 

ett hundratal inlägg utspridda över åren 2014-2018 och kan liknas vid en slags 

medborgardialog då det är genom tidningen som ansvariga för konsten förklarar hur de 

beslutade om konstnärliga gestaltningar, konstnärerna berättar om sina verk och det är där 

åsikter och frågor om konsten vädras och bemöts, inte bara av ansvariga utan också av 

konstkritiker och kulturskribenter. 

     Genom att jämföra hur man går till väga inom andra professioner som också sysslar med 

kommunikation av gestaltning av offentlig miljö får vi en inblick i alternativa 

tillvägagångssätt, och kan ställa dessa mot varandra. Inom stadsplaneringen och 

arkitekturen har den ansvariga myndigheten Boverket gett ut en skrift som heter 

Vägledning om medborgardialog vid fysisk planering vilken är en tydlig genomgång i hur 

man håller en medborgardialog med ambition att lyssna på medborgarnas åsikter.30 

Boverket har även gett ut Underlag till nationell arkitekturpolicy i vilken de förklarar mer 

ingående hur medborgardialog angår arkitekturen.31 Uppsala kommun har gett ut en skrift 

som heter Arkitektur Uppsala, arkitekturpolicy Uppsala kommun som förklarar hur 

medborgardialog, och samarbete mellan olika professioner, angår arkitekturen i just 

Uppsala kommun.32 Dessa skrifter har dock inte en särskild teori som grund, utan Boverket 

uppger till exempel olika mål som sin utgångspunkt, från den europeiska 

landskapskonventionen och PBL, till FN:s barnkonvention och FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Boverket uppger att deras ambition är att 

uppfylla lagstiftarens syfte, och att det är medborgares rättighet att få vara med och påverka 

sin livsmiljö.33 

     Genom att utvärdera huruvida den faktiska implementeringen fick de effekter som man 

avsåg från lagstiftarens och riktlinjeskrivaren/handledningsförfattarens sida kan vi se 

förbättringspotentialer och alternativa tillvägagångssätt.  

 

 

                                                           
26 Statens konstråd, ”Argument och att bemöta”, (2018-07-21) 
27 Statens konstråd, Handlingsplan när statlig konst väcker debatt 
28 Statens konstråd, Statens konstråd årsredovisning 2017 
29 Uppsala kommun, Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst 
30 Boverket, Vägledning om medborgardialog vid fysisk planering 
31 Boverket, Underlag till nationell arkitekturpolicy 
32 Uppsala kommun, Arkitektur Uppsala, arkitekturpolicy Uppsala kommun 
33 Boverket, Vägledning om medborgardialog vid fysisk planering, s.19  
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1.6.1 Avgränsningar  
2014 är valt som startår då det är då konstbråket tar sin början. I arbetet att hitta 

tidningskällorna har Mediearkivet använts, samt UNT:s egna arkiv på deras hemsida.34 35  

     En begränsning är gjord till att omfatta debatten om de tre verken: Den tionde 

skorstenen av Jan Svenungsson, Väggmålning Berlin av Erik Krikortz och Bordet och 

Ordet av Meta Isaeus-Berlin, då de är de överlägset mest debatterade verken. Det finns 

inlägg och texter även om andra konstverk i tidningen, men det har inte pågått någon aktiv 

debatt om dem. 

     Genusteori, queerteori och intersektionalitet är viktigt för Statens konstråd, och således 

för den nutida offentliga konten i Sverige. Då detta inte förekommer som ämne i 

konstbråket i UNT sträcker sig denna uppsats till att konstatera dessa teoriers närvaro. Som 

vi såg i avsnittet tidigare forskning finns många andra uppsatser och forskning som 

avhandlar detta ämne.  

     Jag har gjort vissa urval bland de insändare och debattartiklar som finns i UNT. När det 

gäller beskrivning av konstverkens egenskaper har jag valt att inte sammanställa de åsikter 

som går ut på att Den tionde skorstenen är en skorsten, att Väggmålning Berlin är en kopia 

av ett verk från DDR, och att Bordet och Ordet är ett bord med stolar, då det är just så som 

verken beskrivs av respektive konstnär.  

     Angående bemötande har jag valt att fokusera på bemötandet av Barbro Englund och 

Stefan Hanna. Det finns även andra bemötanden men för att hålla denna uppsats inom 

rimligt omfång har jag fokuserat på de två största och tydligaste.   

     I Statens konstråds bemötandeguide förekommer en bemötandekategori som handlar om 

kostnaden för ett verk. Det förekommer åsikter om kostnaden för de tre verken i 

konstbråket men de går mest ut på att pengarna hade kunnat lagts på andra saker, till 

exempel välgörenhet. Då detta inte leder till något vidare resonemang har jag valt att endast 

konstatera att dessa åsikter finns.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Lunds universitet, ”Mediearkivet”, (2018-06-30) 
35 Upsala Nya Tidning, ”Här hittar du vår historia!”, (2018-06-30) 
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1.7 Upplägg  
Denna uppsats består av fyra huvuddelar. Nu har vi gått igenom den första, inledningen. 

Nästa del heter kontext och är en introduktion av de större sammanhang som det offentliga 

rummet och den offentliga konsten befinner sig i. Sedan kommer fallstudien av konstbråket 

i UNT. Arbetet avslutas med en analys av frågeställningen, varför konstbråket har ägt rum i 

Upsala Nya Tidning.  

     Del 2.1 i kontextavsnittet är en introduktion till Den europeiska landskapskonventionen, 

som Sverige ratificerade 2011. Den kan ses som grunden till varför konstbråket är relevant 

även för arkitekter, landskapsarkitekter och samhällsplanerare. Del 2.2 är en inledning till 

Boverket, med sina olika skrifter, och Uppsala kommuns arkitekturpolicy, för att man ska 

få en inblick i hur detta implementeras inom arkitekturen och stadsplaneringen. Del 2.3 är 

en introduktion till myndigheten Statens Konstråd och Uppsala kommuns riktlinjer för den 

offentliga konsten i kommunen.  

     Efter del 2 inleds fallstudien. Del 3.1 ger en inblick i vad det är för debatt som har pågått 

i UNT, med en presentation av de tre konstverk som debatteras i konstbråket. Konstnärens 

egna beskrivning ingår i den mån de förekommer i UNT. Fokus i denna de är att 

sammanfatta de debattinlägg som handlar om hur det har gått till när verken beställdes, hur 

de ansvariga resonerade och de olika vändningarna som skedde innan ett verk eventuellt 

stoppades, eller läts vara kvar.  

     I del 3.2 sammanställs hur de tre konstverken förklaras. Vad symboliserar de? Vilken 

funktion har de?  

     I del 3.3 sammanställs de förändringar av de tre konstverken som föreslås av olika 

skribenter i UNT. Denna del bygger till stor del på del 3.2.  

     Del 3.4 är en sammanställning av åsikter från konstbråket organiserade i enlighet med 

Statens konstråds bemötandeguide som de har på sin hemsida.36 Guiden består av tre delar i 

denna uppsatst.  

     Del 4 är en sammanfattning och analys av frågeställningen, varför konstbråket har ägt 

rum i Upsala Nya Tidning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Statens konstråd, ”Argument och att bemöta”, (2018-07-21) 
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2.Kontext 
2.1 Introduktion till Den europeiska 

landskapskonventionen 
Den europeiska landskapskonventionen författades år 2000, och efter att ha ratificerats 

trädde den i kraft i Sverige 1 maj 2011. Landskap definieras i konventionen som:  

”landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär 

är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 

faktorer”37  

Birgit Bjelkengren skriver i sin uppsats i landskapsplanering Implementering av den 

Europeiska Landskapskonventionen i Sverige från 2013 att den europeiska 

landskapskonventionen, ELC, har som mål att stärka demokratin, rättssäkerheten, och de 

mänskliga rättigheterna i Europa. ELC är ett verktyg för att ge tyngd kring de mjukare 

värdena i landskapet, och låta dessa värden ta mer plats.38 Landskap i konventionen syftar 

till alla landskap, såväl landsbygd, glesbygd som förort och innerstad.39 Birgit Bjelkengren 

skriver vidare att: 

”Vi som bor och lever i landskapet är på olika sätt kopplade till detta, ska någon 

sedan på något sätt förändra detta landskap kommer vi alla att tycka saker. När, 

var och hur just du får möjlighet att berätta och visa vad du tycker, det är viktiga 

frågor.”40 

ELC:s kärna är erkännandet av att landskapet är ett komplext samspel mellan många olika 

värden och tillgångar, från kulturella aspekter till ekologiska, estetiska, sociala och 

ekonomiska. Konventionens mål är en livsmiljö som är rik av kvalitéer, och där så många 

som möjligt har en möjlighet att delta i utformningen av sin livsmiljö.41 Ingen särskild 

myndighet har ansvar för att implementera denna konvention, utan ansvaret ligger på 

Sverige nationellt att inarbeta den i lagstiftning och politik.42 

     Peter Hultin skriver i sin uppsats i landskapsplanering Användandet av 

landskapsanalyser i kommunala planeringsinsatser för vindkraft från 2012 att de länder 

som ratificerar den europeiska landskapskonventionen har rätt att utesluta områden 

och/eller landskap som landet anser inte bör omfattas av konventionen. Detta berör dock 

inte Sverige då sådana undantag beslutas det om vid tillfället för ratificeringen, i Sveriges 

fall 2011.43 Undantag kan således inte göras i efterhand.   

     ELC är känd bland svenska myndigheter och arbetet att implementera den pågår 

kontinuerligt. Riksantikvarieämbetet genomförde 2017 en utvärdering av hur 

implementeringen går genom att fråga myndigheterna Boverket, Naturvårdsverket, 

Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Tillväxtverket, Trafikverket, Havs-och 

vattenmyndigheten, Lantmäteriet, Naturhistoriska riksmuseet, Sametinget, Statens 

                                                           
37 Europarådet, Europeisk landskapskonvention, 2000 
38 Bjelkengren, 2013, s.5 
39 Bjelkengren, 2013, s.17 
40 Bjelkengren. 2013, s.7 
41 Riksantikvarieämbetet, ”Europeiska landskapskonventionen”, (2018-07-12) 
42 Riksantikvarieämbetet, ”Europeiska landskapskonventionen”, (2018-07-12) 
43 Hultin, 2012, s.9 
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energimyndighet,44 och alla länsstyrelser i landet.45 På frågan vad myndigheterna och 

landstingen ser som den viktigaste, och största kvalitén med den europeiska 

landskapskonventionen svarade de till exempel: Sametinget framhåller perspektivet med 

människan/medborgaren i centrum och livskvalitet för kommande generationer som den 

viktigaste kvalitén. Region Kronoberg framhåller det viktiga i att medborgarna i länet 

känner sig hemma, delaktiga i sin livsmiljö och trivs. Boverket, Energimyndigheten, Havs-

och vattenmyndigheten och Jordbruksverket betonar påverkansmöjligheterna från 

medborgarnas sida. Landstinget i Västmanlands län påpekar det viktiga i samarbete, vilket 

leder till att man lär av varandra. Stockholms läns landsting betonar medborgarnas 

möjlighet att påverka och riktade insatser för att bjuda in till dialog med många olika 

aktörer under hela processens gång.46   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Riksantikvarieämbetet, Arbetet med att ta till vara landskapskonventionens perspektiv, s.16 
45 Riksantikvarieämbetet, Arbetet med att ta till vara landskapskonventionens perspektiv, s.17 
46 Riksantikvarieämbetet, Arbetet med att ta till vara landskapskonventionens perspektiv, s.24 
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2.2 Boverket   
2.1.1 Medborgardialogens historia i Sverige 
Medborgardialogens historia i Sverige beskrivs i Annie Brodins uppsats 

Landskapsarkitektur som dialog från 2018. Planeringen under 1960-talet var 

expertdominerad och baserad på den så kallade liberala demokratiteorin, vilket innebar ett 

elitstyre av experter, ofta politiker, som tog beslut utan att någon diskussion ägde rum 

under processen, eller i efterhand, med medborgare.47 Den så kallade rivningshysterin och 

byggandet av miljonprogrammet gav upphov till protester på många håll i Sverige. De som 

drabbats av rivningarna och det okänsliga byggandet av miljonprogrammet kände sig 

uteslutna och upplevde en brist på erkännande av lokala platsers kultur, som i många fall 

omintetgjordes av planerare. Ansvariga såg ofta ned på de som protesterade och benämnde 

dem som ockupanter, slumstormare och husnallar.48  

     En förändring inträffade 1987 när PBL trädde i kraft med syfte att öka medborgarnas 

inflytande över planeringsprocessen, och erkänna att invånare har förmåga att kunna delta i 

planeringsprocesser.49 Detta manifesteras idag inom stadsplaneringen och arkitekturen 

genom något som kallas medborgardialog.  

2.1.2 Boverket idag 
Myndigheten som är högst ansvarig för den bebyggda miljöns livsmiljö i Sverige är 

Boverket. De skriver angående den europeiska landskapskonventionen i sin rapport 

Underlag till nationell arkitekturpolicy, att offentliga platser är våra gemensamma 

vardagsrum och hur de gestaltas och sköts är en avgörande faktor i en orts attraktivitet. 

Detta gäller både stadens ”finrum” och vardagliga platser som används av allmänheten.50 

Då den europeiska landskapskonventionen innehåller tydliga demokratiska aspekter är den 

ett lämpligt verktyg för diskussioner om hur offentliga platser kan utvecklas.51  

     I Boverkets skrift Vägledning om medborgardialog vid fysisk planering står att om en 

kommun tidigt tar initiativ till en medborgardialog kan medborgarnas kunskaper, 

erfarenheter och behov tas tillvara och förbättra det planerade resultatet.52 Enligt PBL är 

kommuner skyldiga att hålla samråd vid detaljplaneläggning och vid fastställande av 

översiktsplaner. Men det rekommenderas att medborgardialogen kommer in tidigt i 

processen för att undvika missförstånd och låsningar i senare skeden.53 

”Plan och bygglag (2010:900) 2 kap 3 § Planläggning enligt denna lag ska med 

hänsyn till natur och kulturvärden, miljö och klimataspekter samt 

mellankommunala och regionala förhållanden främja  

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 

grönområden och kommunikationsleder,   

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 

samhällsgrupper”54  

Begreppet ”Medborgardialog” ska tolkas mycket brett. Medborgare i detta fall syftar inte 

endast till dem som har medborgarskap utan till alla som berörs av planeringen, bor eller 

verkar i området. Boverket rekommenderas därför de mer inkluderande 

                                                           
47 Brodin, 2018, s.22 
48 Brodin, 2018, s.22 
49 Brodin, 2018, s.23 
50 Boverket, Underlag till nationell arkitekturpolicy, s.73 
51 Boverket, Underlag till nationell arkitekturpolicy, s.73 
52 Boverket, Vägledning om medborgardialog vid fysisk planering, s.6  
53 Ibid, s.7-8 
54 Ibid, s.9 
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termerna ”invånare” eller ”de som bor i stadsdelen”.55 Angående olika former av dialog så 

är information inte samma sak som dialog, och inflytande inte samma sak som 

medbestämmande. Man bör, i kontakt med medborgarna, vara tydlig med vilken ambition 

som finns från de ansvarigas sida, för att undvika missförstånd. Boverket beskriver en så 

kallad delaktighetstrappa i fyra nivåer:  

o Första nivån: Information till medborgarna. 

o Andra nivån: Förankring, eller konsultation, innebär att medborgare får komma 

med åsikter. 

o Tredje nivån: Delaktighet innebär att medborgare får vara med och ta fram förslag, 

och får komma med idéer, och diskutera med företrädare för kommunen. Det kan 

också innebära att medborgare får delta under en längre tid under processen. 

o Fjärde nivån: Medbestämmande betyder att medborgare får ta beslut, till exempel 

genom en folkomröstning.”56     

Boverket har fyra anledningar till varför man bör satsa på utökad medborgardialog, utöver 

vad PBL kräver. Dessa är: 

o Stärka demokratin. Medborgardialog kan stärka sammanhållningen i samhället, 

skapa engagemang och legitimitet för planeringen.57  

o Få bättre underlag och därmed bättre resultat. De som bor på en plats har större 

kunskap om lokala förhållanden, som kan tas tillvara i planeringen.58  

o Uppfylla lagstiftarens avsikter. Istället för att endast följa de minimikrav som finns 

i lagen, bör man utöka medborgardialogen i enlighet med syftet för lagstiftningen. 

Boverket poängterar att planens konsekvenser inte ska komma som en obehaglig 

överraskning i efterhand, vilket motverkas med bredare dialoger i tidigare 

skeden.59 

o Bidra till sex nationella mål med koppling till inflytande: FN:s Barnkonvention, 

Mål för ungdomspolitiken om ungdomsinflytande, FN:s konvention för personer 

med funktionsnedsättning och att ta hänsyn till jämställdhet ger bättre 

planunderlag. Att få ingå i ett sammanhang stärker folkhälsan. Lokal dialog om de 

16 nationella miljökvalitetsmålen främjar en god livsmiljö.60  

Boverket ger även konkreta tips på vad man bör tänka på under en medborgardialog. 

Utgångspunkten måste vara att medborgarna verkligen kan påverka utfallet, och man bör 

förklara tydligt vad de kan påverka, och inte.61 Efter en dialog bör man informera 

medborgarna om hur deras synpunkter har tagits tillvara, och förklara varför vissa 

synpunkter inte fått gehör. Även de som inte deltog i dialogen bör delges resultatet, då de 

kan ha lättare att godkänna resultat om de har grundats i en medborgardialog.62 Om man 

upplever att det mest förekommer negativa kommentarer om det som planeras kan man 

fråga de som bor i området vad de önskar istället. Istället för att inleda med ett färdigt 

förslag kan man börja med en öppen fråga om hur de närvarande vill utveckla sin 

stadsdel.63  

                                                           
55 Ibid, s.11 
56 Ibid, s.12 
57 Ibid, s.15 
58 Ibid, s.17 
59 Ibid, s.19 
60 Ibid, s.22-24 
61 Ibid, s.29 
62 Ibid, s.29 
63 Ibid, s.39 
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”Lyssna på vad som sägs – inte hur det sägs. Människor kan ha svårt att uttrycka 

sig inför en större grupp. Effekten kan bli att sättet de uttrycker sig på upplevs som 

kantigt och aggressivt. Lyssna därför på vad som sägs, inte hur det sägs!”64 

Boverket har en rad tips på hur medborgardialoger kan gå till. Man kan till exempel vända 

sig till skolor och förskolor, använda sig av gåturer och trygghetsvandringar, SWOT-

analys, kartor, enkäter, intervjuer, och så vidare. Man rekommenderar även sociala medier, 

då det är vanligt bland medborgare att använda dessa.65 Boverket rekommenderar även 

konst, som ett redskap att föra dialog med medborgare.66 

2.2.3 Arkitektur Uppsala, arkitekturpolicy Uppsala 

kommun  
Uppsala kommun har en arkitekturpolicy: Arkitektur Uppsala i vilken man kan läsa att 

samverkan och samförstånd mellan de olika aktörerna är grunden i god bebyggd miljö. Allt 

från medborgare, till byggbolag, näringsliv, arkitekter, kommun och stat gynnas av 

samarbete och insikt om varandras utgångspunkter och mål. Det är viktigt att kommunicera 

och arbeta över professionsgränserna.67 Uppsala kommun ställer öppna frågor som man bör 

tänka på i det gemensamma arbetet:  

”- Kan tidiga workshop användas för att ta fram gemensam målbild? 

- Hur kan flera aktörer bidra med kunskap i projektet? 

- Vilka metoder för information och förankring av projektet används? 

- Gestaltnings- och kvalitetsprogram kan utgöra gemensam bas för att säkra 

kvalitetsnivåer.”68  

Man har även en tydlig ambition att följa upp om man uppnådde det önskade resultatet. 

Genom organiserad uppföljning kan alla aktörer lära sig till nästa gång vad som gick bra, 

och vad som gick mindre bra. En god uppföljning förutsätter att man hade tydliga, 

gemensamma mål för det projekt man deltog i, så att man kan avgöra om målen kan hittas i 

det färdiga resultatet.69 

     Om vi jämför detta med de olika demokratiteorierna ser vi att Boverket och Uppsala 

kommuns plan- och byggnadsnämnd har en tydlig deltagardemokratisk ambition. Men vill 

bjuda in medborgarna och anser att deras röster är viktiga.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Ibid, s.39 
65 Ibid, s.58 
66 Ibid, s.49 
67 Uppsala kommun, Arkitektur Uppsala, arkitekturpolicy Uppsala kommun, s.26 
68 Uppsala kommun, Arkitektur Uppsala, arkitekturpolicy Uppsala kommun, s.26 
69 Uppsala kommun, Arkitektur Uppsala, arkitekturpolicy Uppsala kommun, s.38 
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2.3 Statens konstråd  
2.3.1 Principen om armlängds avstånd.  
Konstnärernas riksorganisation skriver på sin hemsida att i Sverige gäller en princip om att 

politiker ska hålla en armlängds avstånd till offentligt finansierad konst. Principen finns för 

att konst ska kunna finansieras av statliga medel utan att politiker blandar sig i det 

konstnärliga innehållet, i politiska syften. Politiker beslutar om ekonomiska anslag till 

konst, medan sakkunniga beslutar om konstnärligt innehåll. Konstnärernas riksorganisation 

liknar detta vid bibliotek där det är sakkunniga bibliotekarier som bestämmer vilka böcker 

som ska köpas in, inte politiker.70  

2.3.2 Myndigheten Statens konstråd  
1936 beslutade riksdagen att en procent av kostnaden för nybyggnad av statliga byggnader 

ska gå till konstnärlig utsmyckning. För att ansvara för den stora summa pengar detta kom 

att handla om bildades myndigheten Statens konstråd.71  

     I sin skrift Ingen regel utan undantag från 2013 beskriver Konstnärsnämnden Statens 

konstråds historia. Statens konstråd fick från och med 1997 ett så kallat vidgat uppdrag 

vilket innebär att myndigheten sedan dess samarbetar med ickestatliga aktörer för 

gestaltning av offentlig miljö, så som kommuner, och privata fastighetsbolag med 

bostadsområden, torg- och gaturum m.m. Efter 1997 fanns ambitionen att Statens konstråds 

verksamhet kunde stimulera till förbättringar av den offentliga miljön.72  

     Det vidgade uppdraget upphörde 2009 och ersattes med regeringsuppdraget Samverkan 

om gestaltning av offentliga miljöer, med målet att förbättra samverkan kring gestaltning av 

den offentliga miljön. Statens konstråd skulle efter det utveckla sitt samarbete med 

Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens centrum för arkitektur och design. Under 

2010–2013 samarbetade man med fokus på samverkan med medborgare, särskilt barn och 

ungdomar, bland annat kring frågor om platsers historia, naturvärden och vad människor 

uppskattar hos vardagliga platser.73 En grundtanke med projekten 2010–2013 var också att 

pröva nya arbetsformer. Istället för att konstnärer själva producerar sina verk var tanken att 

konstnärer kan delta jämbördigt med andra kompetenser i idéarbetet under plan- och 

byggprocesser.74  

     I radioprogrammet Den offentliga konsten i rörelse på P1 kultur från 2018 berättas att 

Statens konstråd fick en ny direktör 2012 som heter Magdalena Malm. Hon kom tidigare 

från en verksamhet som heter MAP, Mobile Art Productions, som hon själv startade 2007. 

De jobbade med tillfälliga konstgestaltningar i det offentliga rummet, vilket är något som 

Malm tog med sig till sin nya arbetsplats.75 Malm berättar i programmet att den offentliga 

konsten hade halkat efter samtidskonsten. Offentlig konst behandlades som utsmyckningar 

som man lade till i efterhand. Men nu finns visioner om att göra mer intressant och relevant 

offentlig konst.76 Malm berättar också om verksamheten i boken I det gemensamma:  

”Jag tror att det är först nu som jag och personalen börjar förstå vilken stor 

förändring vi åstadkommit. När jag började var det en liten administrativ enhet; 

allt kreativt och konstnärligt låg externt. Det innebar att institutionen verkade 

administrativt och inte som en plats där konst producerades. Det jag gjorde var i 

                                                           
70 Konstnärernas Riksorganisation, ”Konstpolitiska utmaningar och framgångar” (2018-09-23) 
71 Hemrén, 2014, s.9   
72 Konstnärsnämnden, Ingen regel utan undantag, 2013, s.44 
73 Konstnärsnämnden, Ingen regel utan undantag, 2013, s.45-46 
74 Konstnärsnämnden, Ingen regel utan undantag, 2013, s.47 
75 P1, ”Den offentliga konsten i rörelse”, 2018-02-06 
76 P1, ”Den offentliga konsten i rörelse”, 2018-02-06 
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princip att vända ut och in på organisationen. Jag gjorde curatorteamet till 

organisationens kärna” 77 

I förordningen: (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd kan vi läsa vad Statens 

konstråds uppgifter som myndighet är. Detta är bindande uppdrag som det åligger Statens 

konstråd att uppfylla.  

”1 § Statens konstråd har till uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt och 

framträdande inslag i samhällsmiljön genom att myndigheten  

1. beställer och förvärvar god samtidskonst till statens byggnader och andra 

lokaler för statlig verksamhet, 

2. medverkar till att konst tillförs även andra gemensamma miljöer än sådana som 

brukas av staten, och 

3. sprider kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö.”78 

Från 2009 finns ett tillägg med att:  

”2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- 

och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och 

samarbete. Förordning (2009:750).”79 

Från 2014 finns: 

”3 a § Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och institutioner, det 

civila samhällets organisationer och andra aktörer som bedriver verksamhet av 

betydelse för konstområdets utveckling. Förordning (2014:174).”80 

Statens konstråd skriver i sin årsredovisning från 2017 angående sin nuvarande verksamhet 

att ett ”bra” offentligt konstverk aktiverar den omgivande miljön och skapar reflektion. 

Konstverkets kvalité avgörs av hur verket förhåller sig till omgivande sammanhang, så som 

platsens historia, karaktär, eller aktuella diskussioner i samhället. Konstnärlig kvalité 

ändras således i och med att historien och samhället förändras. Nya generationer tolkar 

gamla verk på nya sätt.81   

     Statens konstråd skriver att det gemensamma rummet finns till för alla. Den offentliga 

konsten blir relevant genom att den tar sig an aktuella samhällsfrågor. För att konstrådets 

verksamhet ska vara relevant för alla är mångfald och jämställdhet grundläggande 

kärnvärden, vilka ska vara representerade i hela verksamheten.82 Statens konstråds ambition 

är också att fler än de som besöker gallerier och konsthallar ska få ta del av den nutida 

konsten, nämligen i det offentliga rummet.83 

     Statens konstråds nuvarande regeringsuppdrag 2016-2018 heter Konst händer och är en 

del av regeringssatsningen Äga rum. Fokus i detta uppdrag ligger på miljonprogrammets 

miljöer, att skapa engagemang kring inkluderande boendemiljöer, och tillsammans med 

representanter för civilsamhället arbeta med invånarinflytande.84 Det nya för Statens 

konstråd i detta är att civilsamhället nu genom inflytande blir beställare, med nya 

konsekvenser så som kunskap och egenmakt.85 Jämställdhetsintegrering, jämlikhetsaspekter 

                                                           
77 Statens konstråd, 2017, s.27   
78 SFS 2007:1188 Förordning med instruktion för Statens konstråd  
79 SFS 2007:1188 Förordning med instruktion för Statens konstråd 
80 SFS 2007:1188 Förordning med instruktion för Statens konstråd 
81 Statens konstråd, Statens konstråds årsredovisning 2017, s.10 
82 Ibid, s.10-11 
83 Ibid, s.11 
84 Ibid, s.27 
85 Ibid, s.11 
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och intersektionella perspektiv har varit viktigt i Konst händer. I vissa fall har det inneburit 

lika antal män och kvinnor i sammansättningen av samverkansgrupper, i andra fall att 

invandrarkvinnors perspektiv har prioriterats.86  

     Jämställdhetsintegrering sker även i Statens konstråds samling av konst. Då den 

historiskt består mest av konst gjord av män arbetar Statens konstråd nu med att 

kompensera denna underrepresentation via riktade inköp av verk gjorda av kvinnliga 

konstnärer.87 Mångfald och internationella perspektiv är också mycket viktiga aspekter och 

i Statens konstråds projekt bjuds alltid både svenska och internationella konstnärer in. Av 

de svenska konstnärerna har en stor andel utländsk bakgrund.88 

2.3.3 Diskurs?  
I Statens konstråds bok I det gemensamma från 2017 kan vi se att myndigheten är influerad 

av de teorier om makthierarkier vi kunde läsa om i avsnittet tidigare forskning. Cecilia 

Sjöholm, professor i estetisk vid Södertörns högskola, skriver att:  

 ”Vi lever i en tid av ´postfaktiska´ påståenden, tyckande och förvrängningar. 

Ideologier, lobbyister och intressegrupperingar av olika slag söker inte bara styra 

vår uppmärksamhet utan också vår verklighetsbild. Frågan vad som egentligen är 

sant eller falskt, faktiskt eller påhittat, vetenskap eller propaganda undermineras 

kontinuerligt av kraftfulla ekonomiska och politiska intressen. Det sker inte minst 

via sociala medier. Vår bild av världen påverkas av troll och fantomsajter med 

falska nyheter och pseudovetenskap. Drivna kommunikationsstrateger, 

sökalgoritmer och klickjournalistik tränger allt för enkelt undan journalistik och 

vetenskap grundad på fakta. Populismens sätt att bedriva propagandakrig handlar 

idag om att förvränga och undertrycka fakta.”89      

Om man jämför detta med hur Bryman beskrev diskursanalysen finns likheter i synen på att 

det inte finns någon yttre verklighet. Språket är det som bestämmer och 

olika ”verklighetsbilder” strider med varandra. Detta får en konkret implementering i 

Statens konstråds skrift Handlingsplan om statlig konst väcker debatt, som ger tips på hur 

man bör agera när en konstdebatt uppstår:  

”Analysera argumenten, ofta finns en dold drivkraft bakom kritiken mot konsten, 

dvs man är irriterad på något annat, där konsten blir en arena för ens missnöje 

eller att man skjuter en grupp framför sig vars talan man för.”90 

Man kan alltså inte vara säker på att de åsikter som uttrycks angående den offentliga 

konsten är de ”verkliga” åsikterna. Det kan finnas dolda drivkrafter eller agendor bakom. 

 

 

 

                                                           
86 Ibid, s.30 
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89 Statens konstråd, 2017, s.15 
90 Statens konstråd, Handlingsplan när statlig konst väcker debatt, s.2 
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2.3.4 Statens konstråds demokratiimplementering 
För att synliggöra vilken demokratiteori som implementeras i Statens konstråds arbete 

följer här några exempel. Angående implementeringen av myndighetens politiska mål 

skriver Statens konstråds curator Peter Hagdahl att:  

”Konsten är fri så till vida att man alltid kan fatta beslut om att avstå, det gäller 

också i det offentliga rummet. Men det finns ju ingen konstnär som har ställt ut på 

ett galleri eller en konsthall som inte har gått in i en diskussion med en intendent 

eller en ledning. Konsten är inte så fri som man tror.”91  

Lena From, projektchef för Konst händer, förklarar Satens konstråds roll:  

“Visst kan det gå att göra saker på skoj, men vår roll är också att bromsa 

konstnärer som vill gå för långt i processer där beställaren kanske ser konsten 

som förströelse och bara vill göra något lättsamt och trivsamt.”92  

Angående implementeringen av Konst händer i Jordbro, en förort till Stockholm, berättar 

konstnären Göran Lidbrink från organisationen Jordbro världsorkester i P1 kultur att man 

trodde att samarbetet med Statens konstråd skulle innebära självbestämmande och att man 

skulle kunna jobba med lokala konstnärer. Statens konstråd ville dock föreslå 

internationella konstnärer som skulle komma till Jordbro, till exempel det feministiska 

konstnärskollektivet MAF från London. De lokala aktörerna i Jordbro kämpade emot, men 

gav till slut med sig.93 Justina Meyer från Kulturhuset Blå vägen i Jordbro menar att 

projektet var bra då det satte fokus på Jordbro. Hon hoppas att detta kan leda till att 

politiker satsar mer på Jordbro i framtiden, särskilt i och med att området beskrivs så 

negativt i media.94 Reportern från P1 kultur frågar projektchef Lena From:  

”- Finns det något sorts krav, uppifrån, att man ändå ska säga något positivt om 

de här områdena som oftast beskrivs ganska slentrianmässigt negativt i media? 

     - Nej det finns inget sådant krav. Men däremot finns det en stark sådan önskan. 

De som har sökt till oss har velat göra någonting som lyfter kvaliteter och vill 

stärka det positiva som finns. Vi fick inte in några som ville… 

     - Sabba 

     - Sabba på det sättet haha.”95 

Som sagt har Statens konstråd en bemötandeguide på sin hemsida i vilken de bemöter 

argument om konst. Angående demokrati bemöter de argument som handlar om att konsten 

inte borde styras av en liten elit utan fler borde få vara med och bestämma över den 

offentliga konsten. De som betalar för konsten, skattebetalarna, eller berörs direkt av den, 

närboende, bör få vara med och fatta beslut på något sätt.96 Statens konstråds svar är 

följande:  

”Ett sådant argument har ingen bäring eftersom syftet med Statens konstråd och 

andra offentligt finansierade kulturorganisationer är att fungera [sic] ett 

komplement till den fria marknaden och ge medborgare ett ännu större urval av 

konst och kultur i sin vardag, än vad de annars skulle fått. (…)  Konstnärer är 

idag dessutom professionella aktörer i samhället, inte sällan med en lång 

                                                           
91 Statens konstråd, 2017, s.159 
92 Statens konstråd, 2017, s.161 
93 P1, Den offentliga konsten i rörelse, 2018-02-06  
94 P1, Den offentliga konsten i rörelse, 2018-02-06  
95 P1, Den offentliga konsten i rörelse, 2018-02-06  
96 Statens konstråd, ”Argument och att bemöta”, (2018-07-21) 
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utbildning bakom sig. På samtliga svenska konsthögskolor finns idag även 

forskarskolor där forskarexamina utfärdas. Konsten jämförs ibland just med 

forskning som ju också den finansieras med statliga pengar och utförs av en 

specialiserad ”elit” som knappast skulle låta allmänheten besluta hur 

forskningspengarna fördelas. Fackkunskaper är lika viktiga för produktion av 

konst som inom andra områden och Statens konstråd baserar alla sina 

konstnärliga beslut på lång kunskap, erfarenhet och bredd.”97 

Om vi jämför detta med de olika demokratiteorierna motsvarar Statens konstråds arbete den 

pluralistiska varianten av den liberala demokratiteorin. Man har ett elitstyre, som tydligt 

genomför de politiska mål myndigheten har, och man erkänner civilsamhällets 

organisationer som en del av den demokratiska sfären. Vilket också står i deras uppdrag 

som myndighet.  

2.3.5 Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns 

offentliga konst 

Uppsala kommun har gett ut en skrift som heter Riktlinjer för arbetet med Uppsala 

kommuns offentliga konst. I den ser vi formuleringar som tyder på att kommunen har 

liknande mål för den offentliga konsten som Statens konstråd. De stämmer även överens 

med de uppsatser om genusperspektiv och queerperspektiv som vi kunde läsa om i avsnittet 

tidigare forskning. Uppsala kommun skriver att ansvariga tjänstepersoner undersöker 

inkomna initiativ till offentlig konst enligt olika kriterier, bland annat konstnärlig kvalité 

och genusperspektiv.98 Valet av konstnär utgår från bland annat genusperspektiv, mångfald 

och kvalité.99 Uppsala kommun har ett registersystem, Regit Arts, som innehåller 

information om de offentliga konstverken i staden där man kan ange om konstnären är man, 

kvinna eller ickebinär.100 

2.3.6 Hiljainen Vesi 
I Uppsala kommuns Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst kan man 

läsa om den medborgardialog som infördes 2015 efter debatten om Den tionde skorstenen. 

101 Mer om detta i fallstudien. Målet med dialogen är att öka transparensen i gestaltnings-

processen för offentlig konst, och att öka inflytandet då invånarna kan komma med åsikter 

om aktuella konstprojekt. Man poängterar dock att medborgardialoger alltid är rådgivande, 

inte beslutande, och att omfattningen av dialogen beror på projektets budget och tidsplan.102 

I riktlinjerna ges sex olika exempel på hur denna dialog kan gå till. Vilken dialog som väljs 

beror också på budgeten och tidsplanen. 103  

o Man kan visa skissförslag i kommunens bibliotek.  

o Man kan ha ett samtal kring konsten i kulturförvaltningens ”Showroom” 

Offkonsten! 

o En konstkommitté kan sättas ihop av representativa institutioner, intressegrupper 

och boende.  

o De som har kommit med förslag till en konstnärlig utsmyckning kan få vara med i 

processen.  

                                                           
97 Statens konstråd, ”Argument och att bemöta”, (2018-07-21) 
98 Uppsala kommun, Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst, s.8 
99 Ibid, s.4 
100 Ibid, s.18 
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102 Ibid, s.9 
103 Ibid, s.9 
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o En skapad medborgarpanel kan bjudas in till möte. Uppsala kommun poängterar 

särskilt att medborgarpanelen ska vara strikt representativ för att spegla samhällets 

sammansättning. 

o Konstnären kan hålla en workshop med närboende, för att få reda på mer om den 

aktuella platsen.104  

Hur detta tar sig uttryck i praktiken i Uppsala kommun kan vi se i kommunens senaste 

konstsatsning, Hiljainen Vesi, som finns att läsa om i UNT. Det verket ingår inte i analysen 

av konstbråket då det är så nytt att det inte (ännu?) finns någon debatt om det verket att 

analysera.  

     I Uppsala kommuns riktlinjer för den offentliga konsten går att läsa att initiativ till ny 

offentlig konst kan vara ett jubileumsår, eller en särskild kommunal satsning.105 Hiljainen 

Vesi är ett uppmärksammande av att Finland fyllde 100 år som land 2017, och ett 

uppmärksammande av den sverigefinska minoriteten i Uppsala. Verkets namn betyder 

Stilla vatten. Skulpturen består av en 30 ton tung skulptur i diorit från Korplax i Finland, 

som ska representera havet mellan Sverige och Finland.106 Valet av konstnär föll på Laura 

Könönen, som får skapa skulpturen som ska stå bredvid det nybyggda kontorshuset Juvelen 

nära Uppsala centralstation.107 Kulturnämnden slår fast att skulpturen Hiljainen vesi är 

storslagen och poetisk.108 Laura Könönen berättar att de inblandade har varit väldigt 

positiva till hennes verk.109  

     I ett pressmeddelande skriver Uppsala kommun att den medborgardialog som 

genomfördes inför verket Hiljainen Vesi bestod av fyra till sju personer från den 

sverigefinska minoriteten som valts ut med hänsyn till kön, ålder, och att de gärna fått vara 

ungdomar.110 Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala, Rusukki, skriver på sin 

hemsida att de skapades 2010, i syfte att representera den sverigefinska befolkningen i 

Uppsala i samråd med kommunen, när Uppsala kommun blev en del av 

förvaltningsområdet för finska språket.111 Den 29 januari 2018 skriver Anna Ehn, intendent 

för offentlig konst, ett inlägg i UNT där hon berättar om medborgardialogen kring Hiljainen 

Vesi.  

”Ett exempel på bra och nära samarbete med medborgare är dialogen för verket 

Hiljainen vesi/Stilla vatten av Laura Könönen. Gestaltningen skapas för platsen 

vid kontorshuset Juvelen på Stationsgatan där medborgardialog förts med det 

Sverigefinska samrådet. De har varit med att välja konstnär efter ett första urval 

av avdelningen för offentlig konst. Gruppen har sedan tillsammans med 

konstnären deltagit i diskussioner kring hennes skiss.”112  

Om man jämför detta med de olika demokratiska teorierna ser vi att även om man officiellt 

har infört medborgardialog i Uppsala kommun kring den offentliga konsten, har man inte 

deltagardemokratiska ambitioner. Uppsala kommun står fast vid den liberala 

demokratiteorin, men rör sig i riktning mot den pluralistiska varianten, genom att erkänna 

intresseorganisationer och grupperingar.   
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3.Fallstudie 
3.1 De tre verken  
I denna del sammanställs de beskrivningar av verken som förekommer i UNT. 

Beskrivningarna är de som förekommer i tidningen, och kan i vissa fall vara delvis 

ofullständiga. Här ingår även de olika turer som lett fram till att konstverk har stoppats, 

eller som i Väggmålning Berlins fall, att konstnären inte fick fullfölja att göra gestaltningar 

längs hela Uppsalas Paradgata.  

 
Figur 1: Den tionde skorstenen i Tegnérparken. Foto: Björn Sjulgård  

3.1.1 Den tionde Skorstenen 
Analysen av konstbråket tar sin början 18 november 2014 med en artikel i Upsala Nya 

Tidnings kulturdel som förklarar att snart kommer en konstnärlig gestaltning i form av en 

19 meter hög skorsten i Tegnérparken i Uppsala.113 Konstnären Jan Svenungsson 

presenteras med att han är verksam i Berlin samt i Wien där han är konstprofessor. Han är 

känd för sin serie av skorstenar, som för varje gång blir en meter högre än den föregående. 

Skorstenarna finns sedan tidigare på flera platser i världen, till exempel i Sydkorea, 

Tyskland och Finland. I Sverige finns tidigare en av hans skorstenar placerad i Motala 

ström i Norrköping.114 Jan Svenungsson kommer från Uppsala och har en personlig 

koppling till Tegnérparken som han som ung passerade varje dag på väg till skolan. Han 

säger att Tegnérparken är en av de placeringar av verket som han föreslog själv, så han är 

väldigt nöjd. Han deltar alltid i arbete med att bygga skorstenarna, genom att bland annat 

hjälpa till att stapla tegelstenar bredvid murarna, som bygger skorstenen.115 Kostnaden för 
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verket landar på totalt 1 550 000 kr, där en miljon kommer från kulturnämndens budget, 

och 550 000 från extern finansiering.116  

     Den första kontroversen kommer redan i denna första artikel i och med att Pia Sörås 

Stafflin, handläggare på kulturkontoret, framhåller att affärsidkarna och de boende runt 

Tegnérparken har fått säga sitt om konstverket och att de allra flesta är positiva.117 Upsala 

Nya Tidning pratar med några närboende som inte känner igen att de skulle ha fått säga sitt, 

eller att de skulle vara positiva till verket. Knut Almgren som är ordförande i styrelsen för 

bostadsrättsföreningen Nirvana bredvid Tegnérparken säger att:  

“– Den första gången vi fick höra om den här skorstenen var den 29 oktober då 

Johanna Uddén, som är kommunens konsult i ärendet, bjöd in till ett möte om att 

de skulle uppföra skulpturen. Det fanns ingen fråga om vad vi tyckte om det, utan 

var mer ett “såhär kommer det att bli”118  

En näringsidkare i bostadsrättsföreningen Nirvana ska ha fått besök av en person från 

kommunen som förklarat att skorstenen skulle gynna verksamheten då den kommer att 

locka mycket turister eftersom Jan Svenungsson är en världsberömd konstnär.119 

     Sten Bernhardsson som är kulturdirektör och chef för kulturkontoret i Uppsala 

dementerar att de närboende skulle ha fått säga sitt. Någon sådan rutin finns inte. Johanna 

Uddéns uppgift har varit att skapa förståelse för konstverket. Det är kulturnämnden som har 

som uppdrag att ta beslut om offentlig konst i offentlig miljö. Sten Bernhardsson berättar 

att det har arrangerats informationsmöten där Jan Svenungsson har informerat om verket.120 

Eva Edwardsson (FP) som här tituleras avgående ordförande för kulturnämnden, (senare 

blir hennes titel andre vice ordförande för kulturnämnden) säger samma sak:  

”– Det handlar aldrig om att fråga de boende om de tycker om ett konstverk eller 

inte. Jag förstår att man i det här fallet kanske kan känna sig överkörd med det 

här är den beslutsprocess vi har och som i det långa loppet blir bäst för det 

offentliga rummet”121  

Eva Edwardsson menar att det dock finns punkter att se över i framtiden. Man bör ha ett 

större förankringsarbete och informera de närboende tidigare framöver.122  

     Ett år senare, 13 augusti 2015 skriver Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden, 

Karolin Lundström (V) förste vice ordförande i kulturnämnden och Eva Edwardsson (FP) 

andre vice ordförande i kulturnämnden, en gemensam text där de förklarar att 

kulturförvaltningen har fått kulturnämndens uppdrag att ta fram en modell kring 

medborgardialog kring offentlig konst. De framhåller att det redan finns rutiner för dialog 

med ”brukare” när man beslutar om konst till inomhusmiljöer, så som skolor och förskolor. 

Nu vill man ha en liknande modell även för utomhusmiljöer. Anledningen till denna 

förändring uppges vara den debatt som har varit kring Den tionde skorstenen.123  

 

 

                                                           
116 Sigroth-Lambe, 2014-11-18, s.B2 
117 Sigroth-Lambe, 2014-11-18, s.B2 
118 Mark, 2014-11-27, s.B2 
119 Mark, 2014-11-27, s.B2 
120 Mark, 2014-11-27, s.B2 
121 Mark, 2014-11-27, s.B2 
122 Mark, 2014-11-27, s.B2 
123 Gustavsson, m.fl, 2015-08-13, s.B4 



28 

 

 
Figur 2: Väggmålning Berlin i Carolinabacken. Foto: Björn Sjulgård 

3.1.2 Väggmålning Berlin  
Ett viktigt begrepp att känna till när det kommer till detta konstverk är Uppsalas Paradgata. 

Paradgatan är ett projektnamn för upprustning av den gata som går från Universitets-

biblioteket Carolina Redivia i Uppsala, genom centrum, förbi Vaksala torg. Mellan 

Carolina Rediviva och Stora torget heter gatan Drottninggatan. Mellan Stora torget och 

förbi Vaksala torg heter den Vaksalagatan. Men det är egentligen en och samma gata.  

Upprustningen startade i augusti 2014, sker i olika etapper, och beräknas vara klar 2021.124 

     Eva Edwardsson var ordförande i kulturnämnden 2011 när beslutet om offentlig konst 

längs Uppsalas paradgata togs. Hon skriver att valet föll på konstnären Erik Krikortz 

eftersom hans konstnärskap håller hög klass och han är tidigare känd för konst i offentlig 

miljö. Krikortz förslag att hämta konstnärliga ”souvenirer” från hela världen, till exempel 

från Barcelona, Mazar al Sharif och San Fransisco, och placera dem på Paradgatan ansågs 

lättfattligt och bra.125 Dock valdes ett ovanligt beslutsförfarande. Kulturnämnden vet oftast 

precis hur ett konstverk kommer att se ut innan ett beslut om offentlig konst tas. Denna 

gång godkände kulturnämnden att Erik Krikortz gjorde flera verk på temat: ”Uppsala som 

stad i världen”.126 Moderaterna reserverade sig mot beslutet då man tyckte att konsten på 

Paradgatan borde lyfta fram Uppsala. Edwardsson kommenterar deras förslag med att:  

”Om moderaternas förslag hade blivit nämndens beslut hade Uppsala slagit in på 

en konservativ och lokalpatriotisk väg som inte representerar Uppsala av idag. 

Vårt rykte som kulturstad hade skadats”127 

Det första delverket, i den tänkta serien, är nu uppfört – en DDRväggmålning på ett elskåp. 

Verket är en kopia av ett verk som är utförd av Max Lingner som återfinns på en vägg på 
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det tyska finansministeriet i Berlin, i före detta Östberlin.128 Kulturdirektör Sten 

Bernardsson förklarar att man måste se till den framtida helheten, annars kommer man inte 

att förstå konstverket:  

”Det här handlar inte om att projicera DDR-tiden på Uppsala, utan i stället om 

reflektioner kring den paradgata vi nu bygger, vad parad har inneburit genom 

tiderna och vad det symboliserar för oss i dag.”129 ”Var resten av konstverken 

kommer att finnas är ännu inte bestämt, men liksom i fallet med 

transformatorskåpet kan det röra sig om konstverk på brunnslock, bänkar eller i 

planteringar.”130  

Erik Krikortz skriver ett inlägg ”via mejl” 25 september 2015:  

”Konstverket är del av ett större sammanhang, där objekt hämtas från gator i 

andra städer. Varje objekt slår en brygga mellan en plats, ett historiskt skeende 

och den svenska samtiden. Konstverken vill ställa frågor kring ideologi, hur vi 

konstruerar vårt samhälle och vår identitet (…) ett konstverk som citerar ett 

ideologiskt konstverk från DDR inte måste beskriva en längtan efter DDR-

samhället. – Tvärtom kan det vara kritiskt mot ett samhälle där politikerna ville 

styra människors tankar och konstens innehåll. Själva ordet paradgata väcker 

associationer och det kan vara intressant att reflektera över historiska 

sammanhang där paradgator och parader haft framträdande roller.”131 

UNT upptäcker att allt inte står helt rätt till i hur Krikortz har ”citerat” från en annan 

konstnär. Krikortz har inte frågat stiftelsen som äger originalverket om lov innan. UNT 

intervjuar Jan Rosén, professor i juridik vid Stockholms universitet och ordförande i 

Svenska föreningen för upphovsrätt. Han berättar att upphovsrätten gäller i 70 år efter 

upphovsmannens död, och att det inte är tillåtet att avbilda ett verk, utan att fråga 

ursprungskonstnären, så som har skett i Uppsala.132 

     Originalkonstnären Max Lingner gick bort 1959, så hans verk förvaltas av en stiftelse i 

Tyskland, Max Lingner Stiftung.133 När UNT frågar dem om verket i Uppsala kommer det 

fram att Krikortz inte har kontaktat dem. I efterhand tar stiftelsen i sin tur kontakt med 

Krikortz och det visar sig att de ser med ”skeptisk sympati” på projektet på Uppsalas 

Paradgata.134 Erik Krikortz kommenterar det hela med att:  

”Men jag tänkte faktiskt att det inte skulle vara något problem att göra såhär, att 

inledningsvis låta bli att fråga. Det är ganska vanligt att konstnärer utgår från 

andra verk när de skapar egna.”135  

Av konstnären Lill Sjöström får vi bakgrundshistorien till originalverket 14 juli 2016:  

“Konstnären och motståndsmannen Max Lingner verkade i Frankrike under 

nazitiden. Efter bildandet av DDR kunde han återvända till (Öst)tyskland. 1950 

fick han uppdraget att utföra en muralmålning på ministerrådets hus. Hans skiss 

refuserades och han fick göra om den fem gånger. Det blev till sist ”Aufbau der 

Republik”. Hans uppdragsgivare var nöjda med resultatet sedan konstnären fått 
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göra om – göra rätt. Lingner själv var så missnöjd att han vägrade befatta sig med 

det efteråt. Han dog 1959, alltså innan muren byggdes. Nu är den väldiga 

byggnaden det tyska finansministeriets högkvarter. Man har valt att låta den stå 

kvar så intakt som möjligt för att spegla Tysklands turbulenta historia.”136 

Nästa kontrovers är att olika ”kulturpolitiker” har lagt fram motioner angående verket 

Väggmålning Berlin för kulturnämnden. Stefan Hanna (C) föreslår att verket flyttas från 

Carolinabacken och placeras på Uppsala Konstmuseum. Jonas Segersam (KD) föreslår att 

konstverket omgärdas av taggtråd och får förklarande skyltar.137 Anledningen till att man 

avslår båda motionerna är att de uppges strida mot upphovsrättslagens förbud mot 

förvanskning av konstverk och att förvanskning skulle vara kränkande för konstnären.138 

     Kulturförvaltningen missade också att de skulle ha sökt bygglov för konstverket på 

elskåpet. Kulturdirektör Sten Bernhardsson skriver att det i vanliga fall är så att offentliga 

konstverk inte behöver bygglov, men eftersom detta var en förändring av en byggnad så 

hade det behövt. Kulturförvaltningen kommer att skicka in en bygglovsansökan i efterhand. 

Om den inte beviljas kan det leda till att konstverket behöver rivas. Dock räknar Sten 

Bernhardsson med att det beviljas.139 Konstverket står på plats än idag (2018).  

     Den 26 april 2017 kommer beskedet att Uppsala kommun avslutar sitt samarbete med 

konstnären Erik Krikortz kring konstnärlig gestaltning av paradgatan som skulle ha varit 

klar 2017/2018. Avdelningschefen på kulturförvaltningen Sabina Andersson kommenterar 

beslutet med att man har haft svårt att komma överens om framtida samarbete med 

konstnären, och att kontraktstiden har löpt ut. Hon dementerar att det skulle ha något att 

göra med den debatt som har varit kring konstverket. Detta beslut innebär att det i nuläget 

är oklart vad som kommer att utsmycka resten av paradgatan. UNT har sökt Erik Krikortz 

för en kommentar, men han väljer att inte kommentera det avslutade samarbetet.140 

Kulturdirektör Sten Bernhardsson, avdelningschefen på kulturförvaltningen Sabina 

Andersson och intendenten för offentlig konst Anna Ehn skriver en gemensam text där de 

förklarar mer officiellt vad som ledde fram till att samarbetet tog slut. De skriver att Erik 

Krikortz saknar F-skattsedel vilket gör att kommunen inte kan skriva nya avtal med honom. 

Man var också oense om budget, tidsplan och genomförande av de kommande verken.141 

     Efter detta beslut spekuleras det i UNT vad som ”egentligen” ledde fram till detta beslut. 

Konstkritikern Sebastian Johans skriver i en krönika att det inte går att blunda för 

följdfrågorna:  

”Hur hanterades den rabiata kritiken? Kände konstnären att han hade tillräckligt 

stöd i sin process? Drabbades projektet av någon typ av självcensur? (…) Nu får 

vi helt enkelt leva med misstanken om att just trollen på något sätt påverkade 

beslutet. Och med ett verk som aldrig blev.”142 

Magnus Ringgren skriver på UNT:s kultursida att kanske har man upptäckt att de planerade 

verken inte fungerar i stadsrummet? Konceptkonst gör sig bäst i ”konstvärlden” där den får 

mening och klangbotten. Verk i det offentliga rummet tillhör inte bara konstvärlden:  
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”Jag anser att Erik Krikortz verk saknar den nödvändiga kommunikativa 

kontaktytan. Folk begriper helt enkelt inte vad de handlar om. Jag tror att 

kulturförvaltningen sent omsider insett att man begått ett estetiskt misstag. Den 

bör hedras för det.”143  

3.1.2.1 Kontroversen kring Stefan Hanna 
Angående Väggmålning Berlin förekommer en intensiv debatt i och med att Stefan Hanna 

som är kommunalråd för Centerpartiet lämnade in motionen om att verket Väggmålning 

Berlin skulle flyttas till Uppsala konstmuseum. Syftet med denna del är inte att ta ställning i 

frågan om Stefan Hanna har rätt eller fel, utan syftet är att belysa hur någon som har åsikter 

om den offentliga konsten bemöts av de som kan anses ansvariga och/eller konstkunniga. 

Stefan Hanna skriver ett antal inlägg, men hans åsikter kan sammanfattas med att:  

o Att kopiera DDR-propaganda visar inte på hur Uppsala är en del av världen och 

går emot de värderingar som uppsalaborna står för.144  

o Stefan Hanna föreslår i sin motion att kommunen skänker Väggmålning Berlin till 

Uppsala konstmuseum som ett exempel på okloka satsningar.145  

o Gestaltningsprocessen för offentlig konst bör ändras så att förslag redovisas 

tidigare för kulturnämnden och inte ändras innan genomförande.146 

Han får nio bemötanden av olika personer: Kommunalrådet för folkpartiet i Uppsala, 

Mohamad Hassan,147 148 UNT:s konstkritiker Sebastian Johans,149 150 konstnären Hans 

Lindström,151 152 UNT:s kulturskribent Bo Gustavsson,153 154 och konstnären Lill 

Sjöström.155  

     Flera svar inleds med att kommentera Stefan Hannas ”ton”: Sebastian Johans menar att 

Stefan Hannas ton är fradgande. 156 Bo Gustavsson skriver att Stefan Hanna gormar. 157 

     Det förekommer kommentarer om Stefan Hanna som person. Mohamad Hassan menar 

att Stefan Hanna inte kan stå för beslut han fattat tidigare utan alltid tar en chans till egen 

profilering.158 Sebastian Johans skriver att Stefan Hanna inte är en särskilt reflekterande 

politiker.159, och att han inte är nyanserad i sitt politiska värv.160 Lill Sjöström menar att 

Stefan Hanna har fått Väggmålning Berlin på hjärnan och vill ha bort verket till vilket pris 

som helst.161 

     I samma anda som Statens konstråds bemötandeguide kommenterar man Stefan Hannas 

kunskap och förståelse. Hans Lindström undrar var alla dumheter kommer från, och om 

inte alla konstförståsigpåare har lekt färdigt snart.162 Stefan Hanna nedlåter sig till den stora 

tyckarkören.163 Att likna Väggmålning Berlin vid extremistpropaganda låter som fan läser 

                                                           
143 Ringgren, 2017-04-29, s.B3 
144 Hanna, 2015-10-22, s.B3 
145 Korbutiak, 2015-11-04, s.B3 
146 Korbutiak, 2015-11-04, s.B3 
147 Hassan, 2015-11-01, s.B22 
148 Hassan, 2015-11-11, s.B18 
149 Johans, 2015-11-19, s.B5 
150 Johans, 2015-11-25, s.B3 
151 Lindström, 2015-11-08, s.B22 
152 Lindström, 2016-07-24, s.B23 
153 Gustavsson, 2016-07-27, s.B3 
154 Gustavsson, 2016-07-23, s.B3 
155 Sjöström, 2016-07-14, s.B4 
156 Johans, 2015-11-25, s.B3 
157 Gustavsson, 2016-07-23, s.B3 
158 Hassan, 2015-11-11, s.B18 
159 Johans, 2015-11-19, s.B5 
160 Johans, 2015-11-25, s.B3 
161 Sjöström, 2016-07-14, s.B4 
162 Lindström, 2015-11-08, s.B22 
163 Lindström, 2015-11-08, s.B22 



32 

 

Bibeln.”164 Bo Gustavsson menar att Stefan Hanna är okunnig när det gäller konst och 

saknar förståelse.165  

     Till slut kommer det som kallas ”guilt by association”, det vill säga man liknar Stefan 

Hanna och/eller hans förslag vid olika ideologier och diktaturer. Lill Sjöström kallar Stefan 

Hanna ”censurivrare” och skriver att även originalverkets konstnär Max Lingner fick ta 

emot order från uppdragsgivarna i DDR.166 Mohamad Hassan poängterar att också DDR 

och andra diktaturer flyttade och ingrep i konstverk.167 Bo Gustavsson liknar Stefan Hannas 

förslag vid nazisterna på 1930-talet, då han tydligen bara vill ha centerpartistiskt renlärig 

konst.168 Sebastian Johans menar att genom att föreslå en förändrad beslutsprocess för den 

offentliga konsten förs tankarna till 1900-talets totalitarism.169 Stefan Hannas förslag är en 

populistisk pungspark på hela konstbegreppet menar Sebastian Johans170, och han ägnar sig 

åt antiintellektualism, vilket borde förolämpa hans väljare.171 Bo Gustavsson menar att 

Stefan Hanna har en populistisk konstsyn.172  

     En del saker förblir dock oklara för en tidningsläsare. Stefan Hannas idé om att flytta 

verket Väggmålning Berlin till Uppsala konstmuseum är en redan pågående praxis som vi 

kan läsa om i kommunens Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst:  

“Kulturnämndens samling av den offentliga konsten är magasinerad i Uppsala 

slott i anslutning till Uppsala konstmuseum. De flesta av samlingens 7 000 verk 

finns utplacerade, men en del finns i magasinet, som en del i ett ständigt in- och 

utflöde.”173  

Statens konstråd skriver också i sin skrift Handlingsplan när statlig konst väcker debatt att 

flytta konstverk alltid är en möjlighet.174 Att många regerar negativt på det som de uppfattar 

som propaganda för DDR är ett faktum som vi ser längre fram i denna uppsats, i del 3.4.2.   

     Den som läser denna debatt i UNT får intrycket att politisk inblandning i konst är något 

helt otänkbart, som aldrig skulle kunna förekomma i Sverige. Om vi dock jämför med hur 

gestaltning av offentlig konst går till inom Statens konstråd och Uppsala kommun så är det 

en process som inte är fri från politiska mål, eller indirekt politisk styrning. Stefan Hanna 

har således egentligen inte fel i någon sakfråga. Ändå får han alla dessa bemötanden mot 

sig. 

     Jonas Segersam som är kommunalråd för Kristdemokraterna är han som lämnade in 

motionen om att sätta upp skyltar vid och taggtråd runt verket Väggmålning Berlin. Han 

menar i en text den 18 februari 2016 att konsten bör göras friare, med mindre politisk 

inblandning.  

”Men man kan undra varför viss konst anses för politisk och kränkande, som man 

väljer att censurera, medan annan (exempelvis DDRkonsten) inte gör det? 

Kulturhuset i Stockholm valde nyligen att delvis ta bort namnet på Makode Lindes 

utställning ”Negerkungens återkomst” och Moderna museet förklarade att man 

inte vill ta emot Lars Vilks världskända Mohammedteckning som donation. (…) 

Miljöpartiets arbetsgrupp för kultur går till och med ett steg längre – de vill införa 

en statligt sanktionerad åsiktspolis där bland annat ”organisationer som 

                                                           
164 Lindström, 2016-07-24, s.B23 
165 Gustavsson, 2016-07-23, s.B3 
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168 Gustavsson, 2016-07-27, s.B3 
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170 Johans, 2015-11-19, s.B5 
171 Johans, 2015-11-19, s.B5 
172 Gustavsson, 2016-07-23, s.B3 
173 Uppsala kommun, Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst, s.18 
174 Statens konstråd, Handlingsplan när statlig konst väcker debatt, s.2 
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företräder underrepresenterade grupper” ska utbilda hela kultursektorn 

i ”intersektionalitet och postkoloniala teorier.175 

Jonas Segersam får ett bemötande från representanter från miljöpartiet: Niclas Malmberg 

(MP) riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson och Küllike Montgomery (MP) 

ledamot i kommunfullmäktige och kulturnämnden i Uppsala kommun.176 De menar att 

miljöpartiets förslag om intersektionell utbildning för styrelser och personal vid 

kulturinstitutioner inte handlar om att vara åsiktspolis, utan om utbildning för att minska 

diskriminering. De menar också att deras förslag inte står i strid med principen om 

armlängds avstånd.177  

     Vi har här alltså att göra med olika definitioner av begreppet politisk styrning. Är 

intersektionalitet styrning eller endast utbildning? Är det styrning när Stefan Hanna föreslår 

att ett konstverk flyttas till en annan plats? Är det styrning när kulturnämnden i Uppsala 

flyttar konstverk? Trots de olika definitionerna av vad styrning innebär är den rådande 

uppfattningen i konstbråket att styrning av konst är något icke önskvärt. Sådant sysslade 

nazisterna med när det begav sig och ledarna för DDR. Styrning av konst förknippas med 

totalitarism och populism. Niclas Malmberg (MP) och Küllike Montgomery (MP) menar att 

styrning av konst vore hämmande för kreativiteten.178  
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3.1.2.2 Konsten är fri?  
I konstbråket förekommer uttalande om att konsten är fri. Vad som menas med detta förblir 

dock oklart. Kulturnämndens ordförande Sten Bernhardsson och andre vice ordförande i 

kulturnämnden Eva Edwardsson menar att konsten endast kan begränsas av 

yttrandefriheten.179 Sten Bernhardsson skriver att:  

“– I en process med konstnärlig gestaltning i Uppsala är det politikerna i 

kulturnämnden som bestämmer om vad som ska till, men de bestämmer inte över 

det konstnärliga innehållet. Det gör konstnären själv. (...) Men en politiker ska 

aldrig ta ställning till innehållet i ett konstnärligt verk. För både dem och oss 

tjänstemän är det principen om ”armlängds avstånd” som gäller till konstnären 

och hur han eller hon utformar sin konst och det har gällt hittills.”180 

Kulturskribent Kristina Lindqvist menar att konsten måste vara fri från yttre påverkan.181 

Och kulturskribent Bo Gustavsson skriver att:  

“Men konst kan inte begränsas av ideologiska, moraliska eller andra förbud. 

Konst spränger gränser och skapar nytt. Den utgör en fredad zon i samhället – 

eller borde göra det – där den fria tanken och fri kreativitet får råda. (...) Leve den 

fria konsten! Även i Uppsala.”182 

Detta blir dock en aning komplicerat när man ser vilken konst Statens konstråd gör. De har 

en lång rad politiska mål de ska följa. De ska verka för att konsten blir framträdande i 

samhällsmiljön, de ska integrera jämställdhet- mångfald- och barnperspektiv, de ska verka 

för internationellt och interkulturellt utbyte, de ska samarbeta med civilsamhällets 

organisationer osv.183 Om man ser till Statens konstråds historia finns en lång rad av 

politiska mål sedan flera årtionden tillbaka. Projektchefen för Statens konstråds nuvarande 

regeringsuppdrag Konst händer Lena From menar att det är Statens konstråds uppgift att 

bromsa konstnärer som riskerarar att göra för lättsam och trivsam konst.184 I Jordbro menar 

hon att det finns en stark önska från myndighetens sida att lyfta fram positiva aspekter av 

miljonprogramsområden, och hon är nöjd med att ingen har skickat in något förslag till 

något annat.185 Statens konstråds curator Peter Hagdahl menar att konsten inte är så fri som 

man tror.186 Vad bland annat kulturskribent Bo Gustavsson beskriver verkar vara något 

annat än den offentliga konsten. Konst som inte begränsas av något. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
179 Edwardsson, 2015-10-20, s.B18 
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Figur 3: Bordet och Ordet. Foto: Arkitektkopia187 

3.1.3 Bordet och Ordet  
Det tredje verket i trion heter Bordet och Ordet, och är ett monument över 500-årsminnet av 

reformationen, och en symbol för försoning mellan protestantiska kyrkor och katolska 

kyrkan, som var tänkt att placeras på Domkyrkoplan framför Uppsala domkyrka. Den stora 

skillnaden mellan detta verk och de andra två i konstbråket är att detta inte är ett 

kommunalt verk, utan beställt av svenska kyrkan. Verket skulle bestå av ett bord och fyra 

stolar, gjutna i brons, som är uppvärmda på vintern. Möblerna står på en sockel i skiffer där 

en nedsänkt monter finns, täckt av skyddsglas. I montern finns böcker, skrifter och en 

uppslagen Bibel. Kostnaden för verket beräknades till fyra miljoner. Verket är en 

gestaltning av värden och värderingar från reformationen som fått betydelse in i vår tid.188 

Konstnären själv Meta Isaeus-Berlin kommenterar verket med att:  

“–Reformation betyder att återställa något till sitt ursprung. Samt att omforma 

något till framtiden. (…) Fikabord är ett svenskt ord som handlar om att 

människor i alla åldrar kan mötas en stund och kanske samtala om både inre och 

yttre förhållanden, vilket är vad verket handlar om.”189  

Ärkebiskopen Antje Jackelén, som presenteras med att hon har varit delaktig i projektet 

sedan starten, kommenterar kostnaden med att:  

”– Bra konst väcker alltid diskussion. Satsningen ska också ses i relation till 

Svenska kyrkan lägger betydligt mycket mer än så på renoveringar av byggnader. 

Vi skulle inte ha det kulturarv vi har från tidigare generationer om inte kyrkan 

hade beställt musik och konst av konstnärer.”190  

Lisa-Gun Bernerstedt från styrgruppen för Reformationsminnesmärket berättar att 

kostnaden inte kommer att tas från kyrkomedlemmarnas avgift utan kommer från svenska 
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kyrkan centralt. Fyra miljoner är det maximala belopp som garanteras. Hittills har en halv 

miljon samlats in från fonder för att täcka starten för projektet.191  

     Kyrkorådet i Uppsala tackar dock nej till ärkebiskopens gåva. Det verkar ha funnits 

olika politiska åsikter om vad rådet skulle besluta. Kyrkorådets ordförande Kerstin Ramdén 

(S) säger att:  

“– Domkyrkan är inte bara en församlingskyrka utan även en stiftskyrka och 

rikshelgedom. Den är också ärkebiskopens kyrka. Mot den bakgrunden borde vi 

ha sagt ja till att ta emot det här vackra konstverket och placera det på den 

avsedda platsen.”192  

Arne Sandemo från Borgerligt alternativ menar att det är placeringen av verket som är 

problematiskt. Ett förslag är att placera Bordet och Ordet i ett av kyrkans kor, eller på 

långsidan av Domkyrkan. Ärkebiskopen och Kyrkokansliet meddelar dock att verket 

kommer att placeras på den anvisade platsen, eller så blir det inget alls.193 Församlingsrådet 

sa också nej tack. Ledamot Magnus Åkerman förklarar:  

“– Det är inte någonting som församlingen vill ha. Det är en gåva som ingen har 

frågat efter, som inte fyller någon vettig funktion och som kostar fyra miljoner. 

Ingen jag mött tycker att det här är en bra idé”194 

Ärkebiskop Antje Jackelén kommenterar beslutet med:  

“– Kyrkorådets beslut innebär en förlust för kulturen och kyrkan i Uppsala. Man 

avstår från en möjlighet att med anledning av 500 år av reformation i form av ett 

konstverk uttrycka något av det som vår bildningstradition, vår kultur och våra 

värderingar bygger på.”195 

3.1.3.1 Kontroversen kring Barbro Englund 
I denna del sammanställs bemötandet av Barbro Englund. Syftet med denna del är inte att ta 

ställning i frågan om Barbro Englund har rätt eller fel, utan syftet är att belysa hur någon 

som har åsikter om den offentliga konsten bemöts av de som kan anses ansvariga och/eller 

konstkunniga. Den 30 oktober 2017 skriver Synnöve Gahrén, Eva Håkansson, Cristina 

Karlstam (konstkritiker i UNT), Maivor Malm och Johanna Uddén (Uppsala kommuns 

konsult som berättade för näringsidkare att Den tionde skorstenen skulle dra mycket 

turister) en text i tidningen där de menar att Uppsala är en märklig stad som gärna ”vill 

kalla sig” kulturstad.196 Detta då det enligt dem råder ett negativt klimat för konstnärer i 

staden. Redan konstprofessor Bror Hjort fick känna av Uppsalas snålhet när han 

presenterade verket Näckens Polska på 1960-talet:  

”nu är det konstnären Meta Isaeus-Berlins tur att få känna av den uppsaliensiska 

inskränktheten och okunskapen när det gäller konst.”197   

Barbro Englund reagerar på detta i en insändare 12 november 2017. Vi vet inte så mycket 

om Barbro då hon inte uppger någon titel. Hon är till synes en vanlig invånare, en så kallad 

Uppsalabo. Hennes insändare återges helt citerad för att åskådliggöra ton och ordval:  
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”Med anledning av Christina Karlstam med fleras påhopp på Uppsalaborna i 

UNT-kultursidan 30/10 vill jag anföra följande: Jag undrar med vilken rätt man 

anklagar oss som bor i Uppsala för att vara inskränkta och okunniga vad gäller 

konst? Inte hört talas om De gustibus non disputandum (Om smak bör man inte 

diskutera)? Allt för länge har Uppsalaborna pådyvlats det ena så kallade 

konstverket efter det andra av en konstmaffia – jag kan inte bättre kalla det – av 

förståsigpåare. Vad sägs om köksluckorna i Mariakoret i Helga Trefaldighets 

kyrka, skorstenen i Tegnérparken, öststatsförhärligande lådan i Carolinabacken. 

Äntligen har nu några modiga – majoriteten i Domkyrkans kyrkoråd – satt ner 

foten och tackat nej till ytterligare ett påhitt – ett möblemang på Domkyrkoplan, 

där stolarna har misstänkt likhet med de köksstolar jag hade på 1960-talet. Det 

skulle säkert kunna bli ett skönt tillhåll att äta sin picknick men knappast till 

glädje för Uppsalaborna i gemen, såvida det inte kunde placeras utanför 

Katredralcaféet förstås. Nej, alla de ovannämnda så kallade konstverken får nog 

många i Uppsala att osökt tänka på H.C. Andersens ´Kejsarens nya kläder´.”198  

Visst är Barbro Englund ofinkänslig och använder långt ifrån de korrekta konsttermerna. 

Dock har hon i stort sett rätt i sakfrågan. Att invånarna pådyvlas konst av förståsigpåare 

bekräftas av kulturnämndens andre vice ordförande Eva Edwardsson,199 och Statens 

konstråd förklarar i sin bemötandeguide att den offentliga konsten görs av just en elit.200  

     Barbro Englund får fyra svar. Från Kulturskribenten Cristina Karlstam,201 från Johanna 

Uddén frilansande konstkurator, skribent och konstpedagog,202 från Maivor Malm och 

Synnöve Gahrén,203 och från konstnären Hans Lindström.204 Deras bemötande av Barbro 

Englund bygger på samma argument som vi såg i Statens konstråds bemötandeguide, att de 

som jobbar med konst har hög utbildning och lång erfarenhet.  

     De inleder med att kommentera Barbro Englunds ”ton”. Cristina Karlstam menar att 

Barbro Englund är föraktfull.205 Johanna Uddén skriver att Barbro Englund är ilsken.206 

Maivor Malm och Synnöve Gahrén menar att Barbro Englund är hatisk och föraktfull.207 

Hans Lindström kommenterar att Barbro Englund utgjuter sig i raljerande formuleringar.208 

De menar att Barbro Englund saknar kunskap och förståelse för konst. Cristina Karlstam 

menar att Barbro Englunds text andas illvilja och ”brist på respekt för kunskap.”209, och 

fortsätter med att: 

”Däremot menar vi oss genom utbildning och yrkeserfarenhet kunna kalla oss 

konstkunniga, vilket knappast torde vara fallet hos dem som avfärdar 

högskoleutbildade konstnärers verk med ett så pejorativt ordval. Språkbruket 

avslöjar ett förakt för en kunskap som kritikerna själva inte besitter.”210 

 

 

                                                           
198 Englund, 2017-11-12, s.B19 
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210 Karlstam, 2017-11-14, s.B18 
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Karlstam menar att Meta Isaeus Berlins förslag, Bordet och Ordet träffar helt rätt:  

”en uppfattning som grundar sig på en professionell analys av konstverket.”211 

Uddén uppmanar Barbro Englund att bli aktiv i Uppsalas konstliv och bredda sina 

perspektiv.212 Hon skriver också att:  

”Vi är utbildade i ämnet och har varit verksamma i många år, både som 

konstpedagoger, kritiker och utställningsarrangörer. Att jobba med konst är inte 

ett tyckande, det är ett yrke.”213 

Dessa bemötanden av Stefan Hanna och Barbro Englund får konsekvenser. Se del 3.4.3 i 

denna uppsats.  
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3.2 Beskrivningar av konstverkens 

egenskaper  
I förordningen: (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd kunde vi läsa att en av 

Statens konstråds uppgifter som myndighet är att sprida kunskap om konstens betydelse för 

en god samhällsmiljö.214 I sin handlingsplan om statlig konst väcker debatt skriver de att de 

vill sprida kunskap om konstens roll i vårt gemensamma rum.215 På sin hemsida skriver 

Statens konstråd att de vill sprida kunskap om konstens roll i samhället.216 Kan vi se detta 

implementeras i konstbråket? I denna del sammanfattas hur de olika verken beskrivs. 

Denna del har ingen ambition att utvärdera i vilken grad beskrivningarna ”stämmer”, ifall 

de är bra eller dåliga, utan är helt enkelt ett konstaterande av hur de tre verken beskrivs, av 

de som kan anses ansvariga och/eller konstkunniga. Får man som tidningsläsare förståelse 

för varför konstverken ser ut som de gör? Dessa beskrivningar ligger också till grund för de 

reaktioner som konsten får från tidningsläsare, se bland annat del 3.3 i denna uppsats. 

     De som berättar om Den tionde skorstenen är: Sebastian Johans, konstkritiker UNT,217 
218 Pia Sörås Staflin, handläggare på kulturkontoret,219 Knut Almgren,220 Peter Gustavsson, 

(S) ordförande i kulturnämnden, Karolin Lundström, (V) förste vice ordförande i 

kulturnämnden, Eva Edwardsson, (FP) andre vice ordförande i kulturnämnden 221 och 

Daniel Werkmäster, museichef på Uppsala konstmuseum.222  

     De som uttalar sig om Väggmålning Berlin är: Erik Krikortz, verkets konstnär,223 

Sten Bernhardsson, Kulturdirektör,224 225 226 Bo Gustavsson, Kulturskribent,227 228 Anna 

Ehn, Intendent för offentlig konst på kulturförvaltningen,229 230 Eva Edwardsson, (FP) 

Ordförande i kulturnämnden 2012,231 232 Peter Gustavsson, (S) Nuvarande ordförande i 

kulturnämnden,233 Sabina Andersson, avdelningschef på kulturförvaltningen,234 och Gunilla 

Burell.235 

     De som berättar om Bordet och Ordet är: Meta Isaeus-Berlin verkets konstnär,236 Antje 

Jackelén ärkebiskop,237 238 Maivor Malm,239 240 Synnöve Gahrén,241 242 Eva Håkansson,243 
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Cristina Karlstam,244 Johanna Uddén,245 och Lisa-Gun Bernerstedt från styrgruppen för 

Reformationsminnesmärket246 

     Om man sammanställer de vanligaste egenskaperna som konstverken sägs ha i 

konstbråket så får man detta. Den inledande siffran visar hur många gånger respektive 

påstående förekommer: 

8. Konst skapar debatt 247 248 249 250 251 252 253 254 

6. Konst bryter tabun / provocerar 255 256 257 258 259 260 

5. Konst leder till samtal 261 262 263 264 265  

4. Konst bryter vaneseendet 266 267 268 269 

4. Konstverket visar på Uppsalas tegelhistoria 270 271 272 273 

3. Konstverket visar hur värderingar får ny betydelse i vår tid 274 275 276 

3. Konstverket slår en brygga mellan en plats och ett historiskt skeende 277 278 279 

3. Konstverket är ett blickfång 280 281 282 

2. Konstverket visar att Uppsala är en stad i världen 283 284 
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2. Det finns få andra konstverk i stadsdelen 285 286 

2. Konstverket är en kritik mot påtvingade parader 287 288 

2. Konstverket belyser demokrati, öppenhet och mänskliga rättigheter 289 290   

De vanligaste beskrivningarna handlar mer om konst i generella termer, inte om 

verksspecifika egenskaper. Vilket tyder på att man inte beskriver de aktuella verken utan 

just konstens roll i samhället. Den tionde skorstenen är det verk som har flest 

verksspecifika beskrivningar. Även en del av dessa finns nämnda i kommunens riktlinjer, 

till exempel att det finns få konstverk i stadsdelen Luthagen förut, och att Den tionde 

skorstenen visar på en tematik i området, Uppsalas tegelhistoria.291 Den som läser UNT får 

således reda på vad konsten generellt ska göra. Det som saknas är dock ett svar på frågan: 

Varför? Även i Uppsala kommuns Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga 

konst, kan vi läsa om vad konsten gör generellt:  

”Konst i offentlig miljö kan sätta fokus på en plats, ge estetiska upplevelser, 

stimulera till samtal och ge möjlighet till reflektion. Konsten kan bryta invanda 

mönster, skapa debatt, ifrågasätta och ge platser nya dimensioner.”292  

Men varför just dessa utvalda egenskaper? Vi ser att dessa beskrivningar sammanfaller med 

vad Statens konstråd skriver i sin årsredovisning från 2017. Ett ”bra” offentligt konstverk 

aktiverar den omgivande miljön och skapar reflektion. Konstverkets kvalité avgörs av hur 

verket förhåller sig till omgivande sammanhang, så som platsens historia, karaktär, eller 

aktuella diskussioner i samhället.293 Genom att tydligt visa på kopplingen mellan den 

offentliga konsten och aktuella samhällsfrågor skapas en konst med hög relevans.294 

     Men detta är fortfarande inte ett svar på frågan, varför? För att försöka hitta svar på 

denna fråga får vi gå till Statens konstråds bok I det gemensamma. Cecilia Sjöholm, 

professor i estetik vid Södertörns högskola, skriver att vi lever i en ”postfaktisk” tid, där 

olika grupperingar försöker styra vad vi upplever som veklighet. Ekonomiska och politiska 

intressen styr vad vi upplever som sant, faktiskt eller vetenskap. Populismen bedriver 

propagandakrig genom att förvränga fakta.295 Att konsten ska ge platser nya dimensioner 

och bryta vaneseendet förklaras med att:  

”Verket får oss att se inte bara skulpturen, installationen, ljuset, rörelsen eller vad 

som nu råkar vara dess uttryck. Det får oss att se platsen själv. Platsen förvandlas 

från att vara osynlig till att bli synlig, den låter sig inte längre passeras utan att 

märkas. Den lösgör sig från det familjära och träder fram.”296 

Att konsten ska bryta invanda mönster/bryta vaneseendet förklaras med att:  

”Det offentliga verket kan om inte skapa gemenskap, så åtminstone en plats i 

rummet och tiden som bryter mot kommersialismens, totalitarismens, och 
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populismens skapande av ´irrealitet´. Det kan också ske genom att verket skapar 

ett brott i vardagsseendet.”297 

Att konsten ska sätta fokus på en plats, ge platser nya dimensioner och stimulera till samtal 

förklaras med att:  

”I tider då offentligheten hotas, vare sig det sker genom kommersialism, populism 

eller totalitarism, bjuder den offentliga konsten till en koncentration av 

uppmärksamhet. Det är genom den skärpta uppmärksamheten som 

verklighetskänslan också kan penetrera det overkliga, vare sig det sker genom 

öppna samtal, (…) manifestationen av mångfald (…) eller etablerandet av en ny 

geografi (…)”298 

Varför kan man inte finna dessa förklaringar i UNT? Eller ens i Uppsala kommuns 

Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst? Utan denna bakgrund, är det 

svårt att förstå de förklaringar av konsten som förekommer i konstbråket och i kommunens 

riktlinjer, vilket också skribenter påpekar i insändare, se del 3.4.3. 
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3.3 Inkomna förändringsförslag  
I denna del sammanfattas de förändringar av de tre konstverken som föreslås i konstbråket. 

Om man jämför beskrivningarna i förra kapitlet med de föreslagna förändringarna så ser 

man att förändringarna syftar till att förstärka de beskrivna egenskaperna.   

3.3.1 Den tionde skorstenen  
Eftersom Den tionde skorstenen beskrivs som en skorsten föreslår tre personer att man 

borde göra om nederdelen till en grill, så att den kan användas som just en skorsten, Ulf 

Hellman,299 Göte Lidén,300 och Helene Lagerberg.301  

     Eftersom Den tionde skorstenen beskrivs som ett blickfång i stadsdelen föreslås att 

skorstenen placeras på en öppnare plats i staden för att öka blickfångseffekten. Regina 

Sörberg föreslår Gnistarondellen, där den kan förkunna att man ankommer till konstens 

stad.302 Helena Lindstedt och Rune Edberg föreslår Röbo vilket skulle kunna vara början på 

en skulpturpark.303 

 
Figur 4: Den tionde skorstenen i Röbo. Foto: Eva Hallin. Illustration: Björn Sjulgård  

Den tionde skorstenen skulle visa på Uppsalas tegelhistoria. Därför föreslås att den flyttas 

till en plats där ett tegelbruk faktiskt har legat. Helene Lagerberg304 och Gunilla Stenkula 

för bostadsrättsföreningen Astolf 32 föreslår nya Tiundaskolans skolgård där det låg ett 

tegelbruk 1909-1962.”305  

     Då Den tionde skorstenen skulle dra mycket turister föreslås olika sätt att öka 

skorstenens kvalité som turistattraktion. Ulf Hellman menar att en adderad grillfunktion i 

verket skulle göra att man kan omnämna verket som utegrillen med världens högsta 
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skorsten.306 Gudmar Johannes föreslår att Den tionde skorstenen borde luta lite, precis som 

Pisas lutande torn.307  

3.3.2 Väggmålning Berlin 
Åtta personer föreslår förändringar för att förstärka att konstverket är en kritik mot totalitära 

regimer.308 309 310 311 312 Mats Åkerblom skriver att man borde komplettera Väggmålning 

Berlin med taggtråd och soldater vända mot folket.313 Martin Amft efterlyser en skylt med 

ett tydligt ställningstagande, för att skapa den kontext som kulturnämnden tidigare pratat 

om.314 Erna Trolle tycker att Väggmålning Berlin kunde kompletteras med en text 

inspirerad av Carolina Rediviva: ”Här tänktes kanske fritt, men inte rätt”315   

     Tre personer menar att verket symboliserar en totalitär regim, och man uppnår kritik mot 

den genom att dölja, eller flytta verket. Olle Z Haeggström anser att det bör tillverkas ett 

överdrag så att konstverket kan skylas vid stora event.316 Jan Fagius tycker att Väggmålning 

Berlin bör flyttas till Upplandsmuseet med en informationsskylt om misslyckade 

utsmyckningar.317 Ordförande i kulturnämnden Peter Gustavsson menar att verket hade 

fungerat bättre som en tidsbegränsad kommentar till Paradgatan.318 

     Sex personer menar att om man vill visa att Uppsala är en stad i världen borde Uppsalas 

paradgata visa det unika med Uppsala. 319 320 321 322. Bertil Tenland tycker att Paradgatan 

kunde lyfta fram alla människor som byggt Uppsala genom tiderna.323 Cecilia Wiklander 

skriver att:  

“Alla vet att Uppsala är en del av världen, och det vore bättre om Uppsala visar 

det unika med vår stad. Den offentliga konsten skulle kunna visa Uppsalas historia 

och de människor, företag och organisationer som har haft betydelse och verkat 

här, och inte låta det falla i glömska. Världen klarar sig nog fint utan att Uppsala 

påminner om den.”324   
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Figur 5: Väggmålning Berlin med förändringar.  

Foto: Björn Sjulgård. Illustration: Björn Sjulgård 

3.3.3 Bordet och Ordet 
Bordet och Ordet skulle visa på försoningen mellan de protestantiska kyrkorna och katolska 

kyrkan. Prästen Bertil Murray föreslår antingen att man gör ett minnesmärke i Finstakoret 

där påven och ärkebiskopen tidigare bad för kyrkans enhet. Eller så hade man kunnat göra 

ett gemensamt projekt där de olika kyrkorna var inbjudna. Kanske kunde det mynna ut i 

ett ”försoningens kapell”?325 Kristina Nylander efterlyser mer humor i debatten. Kanske 

Ikea är intresserade av konstverket?326 Andre vice ordförande i kyrkorådet Arne Sandemo 

ser inget fel med Bordet och Ordet men menar att det kunde placeras på en annan plats, 

kanske i ett av kyrkans kor eller längs Domkyrkans långsida.327  

     Man kan sammanfatta ”invånarna”/ ”Uppsalabornas” föreslagna förändringar av den 

offentliga konsten, med att de vill förstärka de kvalitéer som konstverken uppges ha. Som 

Emma Rasmussen skriver i sin uppsats Offentlig konst och ungdomar så ökar intresset för 

ett konstverk om konstnärens intention med verket kommuniceras tydligt.328 Man vill att 

poängen med verken ska kommuniceras helt enkelt. Och ja, hur gestaltar man egentligen på 

bästa sätt att Uppsala är en stad i världen? Hur gestaltar man kritik mot påtvingade parader? 

Hur gestaltar man konst som ska locka mycket turister?  
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3.4 Statens konstråds 

bemötandeguide applicerad på 

konstbråket   
Det finns ytterligare samband mellan Statens konstråd och konstbråket i Upsala Nya 

Tidning. UNT:s konstkritiker Sebastian Johans förekommer i boken I det gemensamma 

som samtalsledare i ett samtal mellan olika personer som jobbar på Statens konstråd. 

Sebastian Johans skriver i Upsala Nya Tidning, och Inger Höjer Aspemyr som är intendent 

för förmedling på Statens konstråd skriver i boken I det gemensamma, om stationshuset i 

Vara, där den tyska konstnären Katharina Grosses verk ”Blue Orange” invigdes 2012. 

Hennes verk består av sex stora plastskupturer och innebar att stationshuset målades helt 

knallblått.329  

”När planerna på verket offentliggjordes bubblade det upp en nästan hatisk 

opinion, som förutom estetisk tveksamhet kanske också byggde på en irrationell 

rädsla för förändring. En reaktion som då och då möter offentliga konstprojekt 

som på olika sätt utmanar invanda mönster.”330  

”Efter det så jobbade till exempel Kulturskolan med alla femteklassare i Vara med 

Katharinas projekt som tema, och var också med på invigningen. Plus att många 

andra grupper i civilsamhället, som teatergrupper och kulturföreningar, var med i 

en stor manifestation. Det skapade en våg av förståelse.”331  

Reaktionerna mot konstverket i Vara var alltså en hatisk ”irrationell rädsla”, som arbetades 

bort med hjälp av att involvera barn och teatergrupper. I efterhand blev konstverket ett 

internationellt känt landmärke.  

     Angående Erik Krikortz konstverk Väggmålning Berlin skriver Sebastian Johans i UNT 

att det är förvånande att se de snabba och ilskna reaktionerna som uppstått.332 Sebastian 

Johans frågar i boken I det gemensamma de andra samtalsdeltagarna om det finns 

några ”triggers” som skapar debatt, och om man kan förutse om ett konstverk kommer 

skapa debatt.333 Inger Höjer Aspemyr svarar att:  

”Det är ofta sex och nakenhet. Det är fortfarande det som provocerar. Vi lever i 

en oväntat sipp period, trots att det finns så mycket nakenhet i reklam och på 

nätet. Men när den uppträder i konst blir den provocerande på ett sätt som faktiskt 

är svårt att förstå ibland. (…) Men man ska inte tro att man kan veta vilken grupp 

som kommer att tycka det ena eller det andra. Det gäller att också utmana sina 

egna fördomar. Jag har ofta blivit överraskad.”334  

Statens konstråds curator Lotta Mossum svarar att enligt hennes erfarenhet uppstår debatter 

inte där man förväntar sig.335 Statens konstråds curator Peter Hagdahl menar att:  

”Men vi får ju ta rätt många konflikter gällande våra kollektioner, som placeras ut 

på olika arbetsplatser. Där är det ofta rätt lågt till tak.”336 ”Det är svårt att veta 
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vilka verk som väcker de här reaktionerna. Men vi måste ha kompetensen att 

snabbt kunna samla oss till ett bemötande. Det kan komma så olika reaktioner, det 

kan lika gärna handla om radikala studenter som om extremhögern. Eller om 

afrosvenskarna, muslimer, kristna, eller någon annan grupp.”337  

Lena From berättar i I det gemensamma att när man arbetar med konst sker det initialt i en 

bubbla i vilken verket sällan möter motstånd. Det är när verket kommer ut ur bubblan som 

reaktionerna kan komma.338 Statens konstråd skriver på sin hemsida, under titeln 

snabbfakta, att ingen, inte ens de mest erfarna experter, kan förutse om ett verk kommer 

skapa debatt eller inte.339. Denna föreställning, att debatten om konst i UNT är något 

oförklarligt som har uppstått som en överraskning är något vi även ser i konstbråket.   

     Konstnär Hans Lindström undrar var alla dumheter kommer från och om inte 

konstförståsigpåarna har lekt färdigt snart.340 Kulturskribent Bo Gustavsson menar att 

debatten har ballat ur flera gånger på grund av att folk inte kan få in konstverken i sina 

förutfattade meningar om vad konst ska vara.341 Kulturskribent Kristina Lindqvist menar att 

det är känslor som svallar högt i debatten.342 Kulturdirektör Sten Bernhardsson säger att:  

“Vi välkomnar debatten, det visar att det vi gör engagerar Uppsalaborna och att 

verket, som vill belysa olika aspekter av demokrati, öppenhet och mänskliga 

rättigheter, har relevans för många. (…)  Men om vi får vara självkritiska hade vi 

kunnat vara lite bättre på att informera om verket från början, vi kunde ha haft en 

bättre dialog med kommuninvånarna. Det är så tråkigt när debatten får en låg 

nivå och blir till rena personangrepp. (…) Mycket av vårt arbete är ett möte med 

det okända. Det är omöjligt att förutse vilka strängar ett konstverk kommer att slå 

an.”343 

För att kunna dra några slutsatser om vad ”Uppsalaborna” tycker i den här frågan behöver 

de inlägg som skrivits av personer som inte har uppgett någon titel i sina inlägg, 

sammanställas på något sätt. I denna uppsats sammanställs de utefter Statens konstråds 

bemötandeguide som finns på deras hemsida.344 Denna del i denna uppsats har som sagt 

ingen ambition att visa på vad alla uppsalabor tycker om konst, utan målet är att visa på 

vilka åsikter som finns i konstbråket.  

     I anslutning till sin bemötandeguide skrivet Statens konstråd att konst väcker känslor 

som kan vara svåra att hantera för människor. Debatt om konst bör ses som en möjlighet att 

engagera medborgare i ”den konstnärliga tankeprocessen”.345 De har delat upp 

bemötandena i åtta olika argumentkategorier: 1 Ambivalens, 2 Kostnaden, 3 Fulhet, 4 

Genus och Identitet, 5 Demokrati, 6 Religion, 7 Konst som publicitet och 8 Kränkning. 

Argumentkategorierna 1, 4, 6 och 7 återfinns inte i konstbråket. Kategori 2, om kostnaden 

förekommer, men går mest ut på att man tycker att pengarna hade kunnat lagts på andra 

saker, till exempel välgörenhet. Angående Den tionde skorstenen menar Olle Z Haeggström 

att pengarna hade kunnat ges till utsatta romer eller till hjälporganisationer.346 Prästen Bertil 

Murray skriver angående Bordet och Ordet att pengarna hade kunnat gå till att manifestera 

solidaritet med utsatta.347 Då detta inte leder till något vidare resonemang har jag valt att 
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endast konstatera att dessa åsikter finns. De andra kategorierna förekommer dock, i vissa 

fall rikligt. 3 Fulhet, 5 Demokrati och 8 Kränkning. Nedan följer en jämförelse mellan de 

argument som bemöts i Statens konstråds guide, och de argument som förekommer i 

konstbråket.  

3.4.1 Kategori: Fulhet 
I denna argumentkategori bemöts argument som handlar om att: ”Konstverket är fult, vi vill 

ha något vackert här!” 348 Statens konstråd bemöter detta på följande sätt: 

”Den viktigaste invändningen mot detta argument är att det gemensamma rummet 

i en demokrati inte bara tillhör vackra individer, byggnader eller objekt. Det 

tillhör alla och allt som inte direkt skadar en annan individ. (...) 

Samhällsförändringarna under första och andra världskriget skapade 

motreaktioner mot det vackra som dittills varit den starka normen för konst och 

estetik. Sedan dess har konstnärer intresserat sig för verklighetens hela palett, 

vilket inkluderar det hemska, det fula, det obehagliga och det svåra. Samma 

utveckling har skett inom andra konstarter som litteraturen, arkitekturen, 

scenkonsten och filmen.”349 

Vi vill ha något vackert här! är inget vanligt argument i konstbråket. Termerna vackert och 

fult används dock i konstbråket, i tre olika syften kan man säga. Det första är för att 

beskriva hur bra de tre konstverken är. Ett exempel är när Upsala Nya Tidnings 

konstkritiker Sebastian Johans beskriver Den tionde skorstenen som ett smycke, som är för 

vackert.350 Ett annat exempel är när kyrkorådets ordförande Kerstin Ramdén menar att man 

borde ha tackat ja till det vackra konstverket Bordet och Ordet.351  

     Det andra användningsområdet anknyter till det som står i Statens konstråds 

bemötandeguide, att vacker konst är något gammaldags och förmodernt. Konstkritikern 

Sebastian Johans skriver att:  

“Vi vet ju allt för väl att de som i allmänhet är snabba med att kommentera verk i 

offentligheten inte för ett ögonblick kan föreställa sig konst som något annat är en 

prydnad eller lovsång.”352  

Kulturnämndens ordförande Sten Bernhardsson skriver att konstens uppgift är att ställa 

frågor, så den kan inte vara garnityr eller smeka medhårs.353 Kulturskribent Kristina 

Lindqvist, och Gunilla Burell, menar att detta handlar om att medborgare får räkna med att 

möta plågsam, utmanande och stimulerande konst i det offentliga rummet. Gör man trivsam 

och oförarglig konst skulle man lika gärna kunna nöja sig med posters 354 eller 

mäklarannonser. 355  

     Konstnären Erik Krikortz använder skönhet, harmoni, smeka medhårs och garnityr, som 

exempel på vad Sverigedemokraterna och Moderaterna tycker om konst. Underförstått icke 

passande åsikter.356 Mycket riktigt uttrycker sig Pavel Gamov (SD) i konstbråket om att 

offentlig konst ska uttrycka harmoni och vara estetiskt tilltalande.357  
     Den sista kategorin är de som anser att de aktuella konstverken förfular miljön runt sig. I 
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Den tionde skorstenens fall upplever en del att Tegnérparkens kvalitéer som rekreationsyta 

nu har försämrats i och med att skorstenen kommit på plats. Gunilla Stenkula, för 

Seniorastolf, Bostadsrättsföreningen Astolf 32, beskriver att Tegnérparken i Uppsala är en 

oas av vårdad naturmiljö som har en lugnande och rekreerande verkan, vilket är syftet med 

urbana parker. Att placera en skorsten som bryter vaneseendet där försämrar dessa 

kvalitéer.358 Kristina Lund menar att det hade varit bättre att placera något som inbjuder till 

lek, kreativitet och glädje i Tegnérparken.359 Helene Lagerberg önskar att man ordnade 

grillar i anslutning till Den tionde Skorstenen till människors glädje.360 Anita Andersson 

uttrycker denna förlust, eller avsaknad, av kvalitéer i stadsmiljön som ”förfulning”: 

”Varför skall allt det vackra (som finns kvar) förfulas med en sån ”konst”. Tänk 

så fint det hade blivit att till exempel bygga en lite damm med grönska och några 

soffor att sitta på.”361 

Kan man avfärda dessa personers åsikter med att de bara vill ha ”något vackert”? Inte 

riktigt i och med att de alla föreslår vad de vill ha istället. De vill att parkens rekreativa 

kvalitéer ska stärkas, så att fler kan ha nytta av och använda parken. Det handlar egentligen 

inte om ifall något är estetiskt fint eller fult.  

 
Figur 6: Den tionde skorstenen med föreslagen förändring.  

Foto: Björn Sjulgård. Illustration: Björn Sjulgård 
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En unik insändare förekommer i UNT, som dock faller utanför konstbråket. Håkan Nilsson 

vill ha svanar i Svandammen, vilket skulle kunna klassas som att han ”vill ha något 

vackert”.  

”Nu vill vi Uppsalabor ha svanar i vår svandamm. Kan vi inte få tillbaka de 

levande svanarna så kan kanske två konstverk föreställande svanar/svanpar i 

naturlig storlek, eller lite större, placeras på ön mitt i Svandammen. Förslagsvis i 

sten eller brons och så naturliga som möjligt. Gärna vita och låt dem gärna vara 

belysta när det är mörkt.”362   

 
Figur 7: Svanar i Svandammen. Foto: Hanna Sjulgård. Illustration: Björn Sjulgård 
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3.4.2 Kategori: Kränkning 
Statens konstråd skriver att ett av de vanligaste argumenten för att angripa konst är att säga 

att den är ”kränkande”. Yttrandefriheten innebär att konstnärer har laglig rätt att göra konst 

som kränker. Diskussionen handlar ofta om det aktuella verket är lämpligt eller inte.363 

”Att bemöta: det är inte konstnärerna som bär ansvaret när någon upplever sig 

kränkt. Det bör istället vara de som upplever sig kränkta i sina övertygelser, som 

bär ansvaret eftersom deras åsikter är aktiva val, inte något som är medfött. (…) 

Märk väl att hets mot folkgrupp är något annat. (...) Övertygelser är självvalda 

men eftersom egenskaper inte är självvalda är det inte rimligt att tvinga dessa 

individer att acceptera kränkningar som inte kan väljas bort.”364  

Dessa föreställningar kan vi se i konstbråket också. Bengt Wikholm skriver att han inte tror 

på att någon skulle välja att bli kränkt av Väggmålning Berlin, men vill man bli kränkt så 

vill man.365 Andre vice ordförande i kulturnämnden, Eva Edwardsson, skriver att nu när 

folk hävdar att de, eller andra grupper, blir kränkta, vilken är nästa grupp som ställer krav, 

och vilken konst ska tas bort då?366 Konstkritikern Sebastian Johans menar att Erik Krikortz 

inte har överskridit några gränser alls med sitt verk:  

“I det här fallet har det helt enkelt inte funnits någon orsak att tänka i de banorna 

eftersom Krikortz inte har överträtt några gränser, varken legala eller socialt 

dikterade. Han har lyft in en bit av ett samtal, han har samplat en bit historia och 

gett den en ny kontext och problematiserat. Om det är där gränsen går är vi illa 

ute.”367 

En grupp som uttalar sig om konsten i Uppsala är flyktingar från forna kommunistiska 

regimer. Att vara flykting är varken något man väljer, eller någon medfödd egenskap. 

Således faller de mellan stolarna i det färdiga bemötandet. Konstkritikern Sebastian Johans 

menar att verket Väggmålning Berlin inte överträder några gränser alls. En annan bild 

framkommer dock om man ser vad de som har flytt skriver i UNT. De beskriver hur deras 

möjlighet att uppehålla sig i det offentliga rummet nu har begränsats på grund av den 

offentliga konsten: Lutz Kübler,368 Hermann Wüscher 80 år, 369 Michal Smrek,370 Martin 

Amft,371 Walter Schieck.372 Lenka Elvingson skriver att:  

“1968 flydde jag från mitt hemland (Tjeckien) efter den sovjetiska invasionen 

tillsammans med mina föräldrar till friheten - till Sverige. Varför är toleransen 

gentemot kommunismen större än mot nazismen? Båda dessa diktaturer är 

skyldiga till miljoner människors lidande och död. (...) Kommunismen framlever 

dessvärre på olika håll runt om i världen idag. Varför är en utställning av 

hakkorsflaggor otänkbar i Sverige men en ´utsmyckning’ av DDR ´konst´ möjlig i 

Uppsala idag?”373   
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Imke Wallenius:  

“Den som inte har upplevt verkligheten på den tiden kan rycka på axlarna och 

betrakta ´souveniren´ som propagandakitsch. Jag känner mig djupt kränkt och 

förolämpad av att behöva konfronteras i det offentliga rummet med en förljugen 

bild av min upplevda verklighet. Böcker, filmer kan jag välja att inte läsa eller se, 

konstverk på museer eller tillfälliga utställningar likaså, men här har jag ibland 

inget val! Vetskapen om att en del av mina skattepengar har finansierat detta är 

nästan outhärdlig.”374  

Mari Saretok:  

“Jag skulle vilja ha en förklaring av ansvariga för uppförandet av styggelsen i 

Carolinabacken där ´paradgatan´ skall ståta. (Förresten, vem skall paradera i en 

modern stad?) Jag vill inte ha en akademisk, mästrande inlaga om vad konst är, 

utan på begriplig svenska vad som motiverar att vi ska bli påminda om förtrycket i 

DDR. För 71 år sedan flydde mina föräldrar från Estland. de flesta av deras 

landsmän fick stanna kvar och stå ut med förtryck, parader, propaganda och 

angivarkultur i 50 års tid. När jag får långväga besök brukar jag visa Uppsalas 

fina områden, bland annat kring Slottet och Domkyrkan, det får jag undvika i 

framtiden.”375  

13 stycken skribenter anser att konstverket är stötande för gruppen ”utländska besökare”. 

De menar att möjligheten att bjuda in utländska besökare till Uppsala nu minskar i och med 

att Väggmålning Berlin finns placerad i Carolinabacken. 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386  

Erik Hellerstedt skriver att:  

“Sverige har många invånare med tyskt ursprung, en stor grupp kommer från det 

forna Östtyskland. Ska de utsättas för den här skildringen i en miljö där det är 

omöjligt att värja sig från minnen av traumatiska händelser och övergrepp?”387   

Lars Oreland menar att:  

“Med tiden lär väl, med vanans makt, den akuta frustrationen över ´verket´ gå 

över, både för mig personligen och för många andra Uppsalabor. Men varje gång 

den förutsägbara förvåningen som gäster och kollegor som vill bli visade runt i 

staden, liksom från turister i största allmänhet, ger sig till känna, kommer man att 

bli påmind. (...) För första gången under mina 35 år i Uppsala finner jag att jag 

skäms på Uppsalas - min stads - vägnar.”388  
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11 stycken skribenter anser att propaganda för DDR, symboliserar propaganda för DDR. 

Således något icke önskvärt i Uppsalas offentliga rum. 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 

Fredrik Fogelberg skriver att:  

“Nu skall den fria världen få uppleva förtryckets ´konst´. Uppsalas paradgata 

skall tydligen förknippas med den ideologi som har slaktat flest människor i 

världshistorien. Jag trodde att Uppsala stad skulle stå för människans frihet och 

kamp mot förtryck; för livsglädje och känslan av samhörighet i samhället.”399   

Olle Strand:  

“När denna människoföraktande regim oemotsagd får exponera sin taffliga 

propaganda, väcker detta förvisso avsky, och vi känner oss illa berörda av att se 

detta. Är det verkligen vad konstvetare och kulturpolitiker vill uppnå med konsten 

på fina gatan? ”400   

Andre vice ordförande i kulturnämnden, Eva Edwardsson, skriver angående debatten ifall 

kulturnämnden även hade kunnat tänka sig konst med nazistiska symboler:  

“Många har frågat hur kulturnämnden hade resonerat om konstnären föreslagit 

en väggmålning från Tredje riket eller liknande. Men vi måste diskutera denna 

väggmålning, ingen annan.”401  

Detta är inte ett ja, men inte heller ett nej. Lite senare kommer ett inlägg i debatten 

underskrivet av trettio personer, som oroar sig över den offentliga miljön i Uppsala, med 

tanke på att Eva Edwardsson inte tog avstånd från nazistisk konst. Oloph Bexell, med flera 

skriver att: 

“Konsten skall kunna provocera, men frågan är alltså alltid om och hur det skall 

ske i det offentliga rummet. Drottninggatans övre del, Carolinabacken, med det 

anslutande Odinslund, är en mycket känslig central stadsmiljö och en del av det 

offentliga rummet. Det som skett där är oacceptabelt. Skulle denna miljö, vilket i 

förlängningen kan bli följden av den pågående planeringen, också bli platsen för 

verk med till exempel hakkors eller andra symboler i samma stil, känner vi, som 

älskar vårt Uppsala, stor sorg.”402   
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3.4.3 Kategori: Demokrati 
I denna kategori bemöts argument som handlar om att konsten inte borde styras av en liten 

elit utan fler borde få vara med och bestämma över den offentliga konsten. De som betalar 

för konsten, skattebetalarna, eller berörs direkt av den, närboende, bör få vara med och fatta 

beslut på något sätt.403 

     Statens konstråd bemöter, som vi såg tidigare i kapitel 2.3.4, detta med att syftet med 

Statens konstråd är att vara ett komplement till den fria marknaden. Precis som forskning 

görs konst av en elit som inte låter allmänheten blanda sig i verksamheten. Detta då 

fackkunskaper är viktiga för att kunna göra konst.404 

     Dessa föreställningar ser vi i konstbråket också. Kulturdirektör Sten Bernhardsson 

skriver att man inte frågar närboende om deras åsikt, eftersom man inte implementerar 

direktdemokrati i konstfrågor.405 Andre vice ordförande i kulturnämnden Eva Edwardsson 

menar att det är den beslutsprocess som blir bäst för den offentliga miljön i det långa 

loppet, trots att invånarna kan känna sig överkörda.406 Konstnär Hans Lindström menar att 

invånarna väljer representanter i allmänna val, som ska företräda dem. Det är den 

beslutsprocess som finns.407 

     Denna föreställning om att den som sysslar med konst tillhör en elit, som har högre 

kunskap och bättre förståelse för konst är något som vi såg i bemötandet av Barbro Englund 

och Stefan Hanna. Reaktionerna från ”Uppsalaborna” i denna del är i stor del reaktioner på 

bemötandena av Barbro Englund och Stefan Hanna.  

     Åtta skribenter menar att invånarna i Uppsala inte alls är dumma och obildade när det 

gäller konst.408 409 410 411 412 413. Lennart Lundgren skriver att:  

“Cristina Karlstam och Hans Lindström skriver varsin insändare i UNT den 14 

november. Bägge ger uttryck för att gemene man inte förstår sig på konst. Detta är 

en översittarattityd som är otrolig. Offentlig konst ska bedömas av dem den är till 

för - medborgarna i Uppsala i detta fall - och av dem som betalar kalaset, det vill 

säga skattebetalarna. (…) Att utnämna sig själv till en elit som vet bättre än andra 

kanske är just ´maffiametoder´.”414  

Jan Fagius menar att:  

“I motpolen återfinns konstexperterna, som försvarar verket med hänvisning till 

yttrandefrihet och vikten av historisk medvetenhet, och de har därmed avfärdat 

protesterna som aningslös populism och framfört argumentet att konst får aldrig 

censureras i ett fritt samhälle. (…) man måste uppenbarligen som expert per 

definition försvara varje konstyttring och omyndigförklara folkliga reaktioner. 

Men de protesterande personerna representerar förvisso inte en aningslös, 

obildad massa, utan respektabla, eftersinnande människor.”415 
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Elva skribenter menar att invånare och berörda av konsten ska få ha åsikter om den. 416 417 
418 419 420 421 422 423. Lennart Hedquist undrar varför man inte ansåg att det behövdes något 

samråd kring Väggmålning Berlin.424 Carin Klasman uppmanar politiker och tjänstemän att 

ta hänsyn till den breda opinionen mot Väggmålning Berlin, och flytta verket till en mer 

undanskymd plats.425 Anita Andersson menar att hon och Uppsalas invånare är besvikna 

över att det inte tycks finnas någon demokrati i Uppsala.426  

     Fyra skribenter efterlyser tydligare redovisning av processen som lett fram till valet av 

de aktuella konstverken. Gertrud Sten skriver att det vore intressant att få reda på mer om 

hur beslutsprocessen går till.427 Olle Strand efterlyser en förklaring till varför man valde ut 

just Väggmålning Berlin.428 Jörgen Bohlin menar att det kanske hade behövts fler 

samrådskontakter innan man valde placering av Väggmålning Berlin.429 Björn Karlstam 

skriver att han inte är ensam om att undra hur de ansvariga har resonerat och fattat beslut 

angående Väggmålning Berlin.430  

     Arne Roos har läst den förklarande texten på skylten som har satts upp vid verket 

Väggmålning Berlin. Texten från skylten anges här ickekursiv.  

”Konstverken bjuder in till reflektion kring frågor om mångfald, migration och 

demokratiska processer.” 

”Ska vi kanske tolka det som: konstverken bjuder in till reflektion kring frågor om förtryck, 

massflykt och terror?” 

”Objekt, material och bilder från andra länder återskapas i ett nytt sammanhang.” 

”Eller kanske: objekt, material och bilder från andra länder kopieras i ett irrelevant 

sammanhang.” 

”Varje objekt slår en bro mellan det ursprungliga sammanhanget och det nya i Uppsala och 

blir en egen liten berättelse.” 

”Vad i hela fridens namn menas med detta?” 

”Konstverken blir ett slags citat som kritiskt lyfter fram ideologiska fragment och placerar 

dem i den svenska samtiden.” 

”Vaddå ”citat”? DDR kommunismen var inte ett ”ideologiskt fragment”. Den var en 

diktatur byggd på terror mot det egna folket. Bilden kan möjligen tolkas som ”ett 

fragment” av detta, men vad i konstverket är det som gör detta ”citat” ”kritiskt”?”431  

Henecke och Khan skriver att en förutsättning för den liberala demokratiteorin är 

medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar, vilket förutsätter att ansvariga beslutsfattares 

förehavanden är transparenta och öppna för granskning.432 Om beslutfattare inte kan 

presentera tydliga och lättförståeliga förklaringar till sina beslut, uppfylls inte kraven för 

den liberala demokratiteorin. Elitstyre utan transparens kan inte räknas som ett 

demokratiskt tillvägagångssätt.  
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4.Analys 
4.1 Vad är det vi ser i Konstbråket?  
Frågeställningen i denna uppsats är: Varför har konstbråket ägt rum i Upsala Nya Tidning? 

Det visar sig vara en komplicerad fråga att svara på, med många samspelande orsaker.  

4.1.1 Den liberala demokratiteorin 
Planförfarandet inom den offentliga konsten i Uppsala följer den liberala demokratiteorin. 

Planförfarandet förklaras av kulturdirektör Sten Bernhardsson med att man inte frågar 

närboende om deras åsikt eftersom man inte praktiserar direktdemokrati i konstfrågor.433 

Andre vice ordförande i kulturnämnden Eva Edwardsson menar att detta är den 

beslutsprocess som i det långa loppet blir bäst för det offentliga rummet, trots att invånare 

kan känna sig överkörda.434 Muhamad Hassan menar att konsten är demokratiskt förankrad 

då processen kring gestaltning av offentlig konst bygger på representativ demokrati.435 

Detta framhålls även av konstnären Hans Lindström.436  

     Elitbaserad planering är det som beskrivs av Statens konstråd i deras bemötandeguide. 

Angående åsikten att den offentliga konsten borde ha en mer direktdemokratisk 

beslutsprocess svarar Statens konstråd att ett sådant argument inte har någon bäring då 

konstnärer har lång utbildning och att fackkunskaper är viktiga för gestaltning av konst. 

Statens konstråd tar beslut baserade på lång erfarenhet och kunskap.437 En av förklaringarna 

till att konstbråket har uppstått är att det råder missförstånd kring detta sakförhållande. 

3.1.2 Deltagardemokratiska ambitioner?  
Uppsala kommun har vid upprepade tillfällen framhållit att de skulle ha deltagar-

demokratiska ambitioner angående den offentliga konsten. Första gången sker detta 2014 

när handläggaren på kulturkontoret, Pia Sörås Stafflin, menar att affärsidkarna och de 

boende runt Tegnérparken har fått ha åsikter om Den tionde skorstenen.438 Kuldirektör Sten 

Bernhardsson fick dementera det påståendet, då någon sådan rutin inte finns.439 

     2018 skriver Anna Ehn att det har skett bra och nära samarbete med medborgare under 

medborgardialogen kring verket Hiljainen Vesi.440 Det är ett mer mångbottnat påstående, 

som grundar sig i vilken definition man har av begreppet medborgardialog. Det är sant att 

man kring verket Hiljainen Vesi har följt det som i Uppsala kommuns riktlinjer för den 

offentliga konsten definieras som medborgardialog. Detta ska dock inte sammanblandas 

med faktisk dialog med medborgare, med deltagardemokratisk ambition.  

     Uppsala kommun står fast vid den liberala demokratiteorin. Genom införandet av 

medborgardialog rör man sig i riktning mot den pluralistiska varianten, där 

intresseorganisationer och grupperingar erkänns som en del av den demokratiska sfären. 

Det finns kritik mot medborgardialoger som metod för beslutsfattande, då politiker och 

tjänstemän har som jobb att fatta beslut å medborgares vägnar. Det finns en risk för att de 

som är högljuddast hörs mest, och att de som deltar får mer inflytande än de som uteblir.441  
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Detta har man tagit fasta på i Uppsala kommuns riktlinjer för den offentliga konsten. 

Invånarna kan komma med åsikter, men man poängterar att när det gäller beslutsfattande är 

medborgardialoger endast rådgivande, inte beslutande. Hur omfattande, och vilken 

(observera singular) metod som väljs beror på projektets budget och tidsplan.442 Man 

poängterar också att om en medborgarpanel ska bjudas in till möte ska den vara skapad, och 

strikt representativ för att spegla samhällets sammansättning.443  

4.1.3 Är konstbråket oförklarligt?  
Den del av Boverkets förklaring av medborgardialog som inte återfinns i Uppsala kommuns 

riktlinjer för den offentliga konsten är den om att man genom att genomföra en 

medborgardialog får bättre underlag för beslut, kan ta tillvara lokalkännedom och kan 

förutse vilka reaktioner det man planerar kan ge upphov till. Det vill säga de positiva 

följderna av en medborgardialog. Frånvaron av dessa positiva aspekter som en 

medborgardialog ger, uttrycks i konstbråket och hos Statens konstråd. Man har helt enkelt 

inte någon förklaring till varför folk ibland blir upprörda över konstverk i den offentliga 

miljön. Inte ens de mest erfarna experter, kan förutse om ett verk kommer skapa debatt eller 

inte kan vi läsa på Statens konstråds hemsida.444 Statens konstråds curator Lotta Mossum 

menar att enligt hennes erfarenhet kan debatt uppstå närsomhelst.445 Kulturdirektör Sten 

Bernhardsson menar att arbetet med konst handlar om det okända, och att det är omöjligt att 

förutse reaktionerna på ett konstverk.446 I Boverkets vägledning för medborgardialog kan 

man läsa att en anledning till att man genomför medborgardialoger är just för att:  

”Planens konsekvenser ska inte komma som en obehaglig överraskning i ett 

senare läge. Och ska kommunen lyckas med det behöver man vända sig till en 

bredare grupp och påbörja dialogen i ett tidigare skede.”447  

Väljer man att inte genomföra medborgardialoger, och ta reda på vilken kritik som 

eventuellt kan finnas mot det man planerar, så kommer kritiken som en obehaglig 

överraskning. Det är en följd av den process man har valt.  

4.1.4 Medborgarsyn  
Det förekommer dock vissa förklaringar till varför konstbråket har ägt rum, som dock är 

riktade mot kritikernas/medborgarnas person. Sebastian Johans menar att kritiken mot 

Katharina Grosses verk ”Blue Orange” i Vara var hatisk, och byggde på en irrationell rädsla 

för förändring.448 Han skriver att det är förvånande att se de ilskna reaktionerna och rabiata 

kritiken som Väggmålning Berlin väcker.449 Konstnär Hans Lindström undrar var alla 

dumheter kommer från i debatten, och om inte konstförståsigpåarna har lekt färdigt snart.450 

Kulturskribent Bo Gustavsson skriver att debatten har ballat ur för att folk inte kan få in 

konstverken i sina förutfattade meningar om vad konst är.451 Kulturskribent Kristina 

Lindqvist menar att det är känslor som svallar i debatten.452  

     Denna syn på medborgarna som känslostyrda, hatiska och oförutsägbara sammanfaller 

med medborgarsynen inom den liberala demokratiteorin, där medborgare anses oförmögna 

att kunna delta i beslutsfattande på ett ansvarsfullt sätt, bland annat för att de är 
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lättmanipulerade.  

     I Statens konstråds Handlingsplan när statlig konst väcker debatt rekommenderas att 

man letar efter dolda drivkrafter och agendor bakom kritik mot konst.453 Detta är något vi 

kan se implementeras i konstbråket. Andre vice ordförande i kulturnämnden Eva 

Edwardsson,454 och Statens konstråds curator Peter Hagdahl menar att kritik mot konst 

handlar om olika gruppers krav på konsten.455 UNT:s konstkritiker Sebastian Johans 

förklarar att kritik mot konst oftast handlar om andra saker än själva verket:  

”När det uppstår en debatt om konst handlar det ofta, som vi har varit inne på, om 

andra saker än det konstverket representerar. Det är exempelvis inte alldeles 

ovanligt att politiska debattörer medvetet läser ett verk på ett begränsat sätt för att 

vinna enkla poänger. Konsten angrips ofta från en subjektiv position som bygger 

på en negativ reaktion och ett ointresse.”456  

Konstnär Hans Lindström menar att insändare i konstbråket troligen fungerar som 

terapisamtal, där konstverk tar fram bortträngda minnen och sorger.457 Den liberala 

demokratiteorin ser inte diskussion som ett medel att nå konsensus för att komma fram till 

beslut, då de olika aktörerna anses ha sina färdiga, fasta ståndpunkter redan innan de tar del 

i beslutsprocessen.458 Är det detta vi ser i konstbråket?  

     Synen på kritiker som hatiska och föraktfulla, uppmaningen att hitta dolda agendor och 

synen på diskussion om sakfrågor som ickerelevant kan sammanfatta bemötandena av 

Barbro Englund och Stefan Hanna. De har inte fel i sakfrågorna. Barbro Englunds 

påstående att konsten görs av en elit är själva kärnan i den elitdemokratiska modellen. 

Stefan Hanna vill flytta ett konstverk, ett förfarande som inte alls är ovanligt. Det kan vi 

läsa om både i kommunens Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst 459 

och i Statens konstråds Handlingsplan när statlig konst väcker debatt.460 För detta får de 

veta att de är hatiska och föraktfulla, att de gormar och är illvilliga. De saknar kunskap, 

förståelse och kapacitet att förstå. De liknas vid nazister, populister, får sitt yrkesutövande 

ifrågasatt och så vidare. Boverket rekommenderar i Vägledning om medborgardialog vid 

fysisk planering: 

 ”Lyssna på vad som sägs – inte hur det sägs Människor kan ha svårt att uttrycka 

sig inför en större grupp. Effekten kan bli att sättet de uttrycker sig på upplevs som 

kantigt och aggressivt. Lyssna därför på vad som sägs, inte hur det sägs!”461  

I konstbråket verkar man praktisera motsatsen, och tolka in mycket i vilken ”ton” den man 

bemöter har.  

4.1.5 Vad tycker insändarskribenter egentligen?  
Synen på medborgare som känslostyrda, oförutsägbara och oförmögna att förstå konst, 

leder till att man inte lägger någon vikt vid de åsikter som medborgarna framför. Argument 

om konst är egentligen inte legitima, utan kan bemötas på förhand enligt en färdig mall. 

Men hur fungerar Statens konstråds mall när den implementeras i verkligheten?  

     Statens konstråd menar att ett vanligt argument om konst är att man anser att det 
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offentliga rummet bara är en plats för vacker konst. Det bör man bemöta med att det är 

demokratiskt att lämna plats även åt det fula, skavande och ifrågasättande.462 Detta 

implementeras i konstbråket. Konstkritikern Sebastian Johans menar att de som uttalar sig 

kritiskt om konst inte kan se konst som något annat än en prydnad eller lovsång.463 

Kulturskribenten Kristina Lindqvist och Gunilla Burell skriver att medborgare får förvänta 

sig att möta plågsam, utmanande och stimulerande konst i det offentliga rummet, annars 

skulle man lika gärna kunna nöja sig med mäklarannonser,464 eller vackra posters.465 

     Men om man sammanställer de förändringar som föreslås för den offentliga konsten så 

syftar de till att förstärka de egenskaper som konstverken uppges ha. Till exempel 

blickfångseffekt, turistattraktion och kritik mot påtvingade parader. Detta sammanfaller 

med det som Emma Rasmussen skriver i Offentlig konst och ungdomar att intresset ökar för 

ett verk om konstnärens intention visas tydligt.466 Man vill att poängen med verken ska 

kommuniceras. Magnus Ringgren skriver på UNT:s kultursida att kanske saknar verket 

Väggmålning Berlin den kommunikativa kontaktytan. Budskapet om vad verket handlar 

om når helt enkelt inte fram.467  

     Enligt Statens konstråds bemötandeguide ska den som känner sig kränkt av ett konstverk 

bemötas med att ansvaret ligger på den som känner sig kränkt, då övertygelser är valfria. 

Ett undantag görs för hets mot folkgrupp, då egenskaper inte är självvalda.468 Detta är ett 

bemötande som används av andre vice ordförande i kulturnämnden Eva Edwardsson,469 och 

av Bengt Wikholm.470 Den stora grupp som känner sig kränkt är dock personer som har 

flytt från forna kommunistiska länder. De berättar att deras möjlighet att vistas i det 

offentliga rummet nu har minskat i och med att Uppsala kommun har uppfört verket 

Väggmålning Berlin. Kan deras berättelser avfärdas med att de väljer att bli kränkta?   

     Enligt Statens konstråd är det illegitimt att efterfråga mer direktdemokrati inom den 

offentliga konsten då konsten görs av personer med lång erfarenhet och utbildning. Birgitta 

Henecke och Jamil Khan skriver i Medborgardeltagande i den fysiska planeringen att en 

förutsättning för de liberala demokratiteorierna är transparens så att de som i slutändan 

bestämmer, väljarna, har en chans att bilda sig en uppfattning om vad deras representanter, 

eliten, har för sig.471 I konstbråket förekommer inte bara många åsikter om att invånarna i 

Uppsala bör få vara med i beslutsprocessen kring offentlig konst, utan också uppmaningar 

till förklaringar och krav på just transparens. Flera av de konstkunniga i debatten i UNT 

menar att ”uppsalaborna” är inskränkta och okunniga när det kommer till konst. Detta leder 

till att medborgare skriver in till tidningen och försvarar sig själva, och även Barbro 

Englund och Stefan Hanna, sitt intellekt, och sin kunskapsnivå. Men finns det tillräckligt 

med transparent information tillgänglig för att medborgarna i Uppsala ska kunna förstå den 

offentliga konsten? Som vi såg så beskrivs de tre konstverken i konstbråket med påståenden 

om vad konstens roll är i det offentliga rummet. Uppsala kommun delar samma ideal för 

den offentliga konsten som Statens konstråd, men ingenstans i konstbråket, eller ens i 

Uppsala kommuns riktlinjer för den offentliga konsten kan man läsa om Marx, eller 

Foucaults teorier om makt. 472 Ingenstans kan vi läsa om att konsten har tre fiender, 

populismen, totalitarismen och kommersialismen. Trots att detta är grundläggande 
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information för att kunna förstå den nutida svenska offentliga konsten. I detta avseende 

lever Uppsala kommun inte ens upp till kriterierna för de liberala demokratiteorierna.  

4.1.6 Historia 
Som vi kunde läsa i Annie Brodins uppsats Landskapsarkitektur som dialog – Att utveckla 

inkluderande planeringsprocesser genom fysiska interventioner praktiserade man efter 

andra världskriget, fram till 1987, planering enligt den liberala demokratiteorin även inom 

arkitekturen och stadsplaneringen.473 Det resulterade i bland annat i rivningshysterin, och 

miljonprogrammet. Denna planeringsform ledde till protester, då medborgare kände sig 

uteslutna och att man inte tog hänsyn till lokala förutsättningar, vilket även är det som vi 

ser i konstbråket.474 De som protesterade bemöttes med epitet så som ockupanter, 

slumstormare och husnallar, jämförligt med bemötandet av Barbro Englund och Stefan 

Hanna.475 Som vi ser leder samma typ av planering, till liknande resultat även idag.  

     Inom arkitekturen och stadsplaneringen insåg man att en förändring behövdes och 

införde Plan- och bygglagen 1987, som syftar till deltagardemokrati och ett erkännande av 

att medborgare kan ha förmåga att delta i planeringsprocesser.476 Denna förändring verkar 

inte ha ägt rum inom den offentliga konsten i Sverige vid samma tid. Medborgardialog 

inom den offentliga konsten i utomhusmiljö införs för första gången i Uppsala kommun år 

2015.477 

4.1.7 Varför behövs medborgardialog inte förrän nu?  
Men varför införs medborgardialogen så sent? Om den offentliga konsten har klarat sig 

utan den hittills? Viktigt för förklaringen av konstbråket är den förändring som har ägt rum 

av Statens konstråd sedan 2012 då Magdalena Malm tog över, från att administrera konst, 

till att göra konst. Innan 2012 var den offentliga konsten tydligen intetsägande och rätt så 

ointressant, enligt bland annat Yana Westberg i Offentlig konst och offentlig makt.478 Efter 

2012 ska den offentliga konsten bli mer intressant, relevant, försvara sin plats och med kraft 

gripa sig an samtidens stora samhällsfrågor.479 

     I uppropet underskrivet av trettio personer i UNT den tionde november 2015 beskriver 

skribenterna konstens tre olika ”rum”. Rum ett: privata hem. Rum två: museer, konsthallar 

och utställningar. Rum tre: det offentliga rummet.480 Statens konstråd skriver i sin 

årsredovisning från 2017 att deras mål är att ta samtidskonst ut från konstrummen / 

institutionerna till det offentliga rummet. De menar att detta är demokratiskt, då det innebär 

tillgängliggörande av den nutida konsten för alla, och att deras arbete gör att 

hundratusentals människor får ta del av samtidskonst varje dag.481 Är detta oproblematiskt? 

Magnus Ringgren skriver på UNT:s kultursida att:  

”Konceptkonst måste befinna sig i ”konstvärlden” för att få mening och 

klangbotten. Verk i det offentliga rummet tillhör inte bara konstvärlden. De måste 

ha en omedelbar materiell tillgänglighet för betraktarna för att få mening. De 

flesta saknar konstvärldens lathund.”482 
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Birgit Bjelkengren skriver i Implementering av den Europeiska Landskapskonventionen i 

Sverige att debatt om förändringar i människors livsmiljö är något naturligt:  

”Vi som bor och lever i landskapet är på olika sätt kopplade till detta, ska någon 

sedan på något sätt förändra detta landskap kommer vi alla att tycka saker. När, 

var och hur just du får möjlighet att berätta och visa vad du tycker, det är viktiga 

frågor.”483 

Som vi såg tidigare så beskrivs konstens uppgift i samhället i konstbråket med att konsten 

ska skapa debatt, bryta tabun/provocera, leda till samtal och bryta vaneseendet. Den nya 

offentliga konsten i Uppsala och Sverige efter 2012 består således inte bara av förändringar 

av människors livsmiljö, utan av förändringar med det uttalade syftet att skapa debatt, 

provocera, bryta tabun och bryta vaneseendet. Man kan argumentera att detta är intressant 

och relevant. Men då detta tar plats i det offentliga rummet, som tillhör oss alla, måste man 

även ta hänsyn till internationella konventioner.  

     Sverige har ratificerat den europeiska landskapskonventionen och har således godkänt 

att implementera dess syn på landskapet och vår gemensamma livsmiljö. Landskapet är ett 

mycket komplext samspel mellan många olika faktorer, och aktörer. Målet är att genom 

samarbete uppnå en livsmiljö som är rik av kvalitéer, och där så många som möjligt har en 

möjlighet att delta i utformningen av sin livsmiljö.484 Plan- och bygglagen, som man måste 

förhålla sig till inom samhällsplaneringen och arkitekturen, poängterar att målet med 

planläggning är inkluderande livsmiljöer som är tillgängliga för alla samhällsgrupper.485  

     I konstbråket ser vi att en följd av den nya debattskapande, provocerande och 

tabubrytande offentliga konsten är att utsatta grupper utestängs från den offentliga miljön. 

Flyktingar från forna kommunistiska regimer berättar att de mår dåligt, måste gå omvägar i 

Uppsala för att undvika den offentliga konsten, och inte längre kan bjuda in utländska 

gäster. Man kan avfärda dessa personers berättelser, enligt den färdiga mallen, med att de 

inte bör välja att bli kränkta. Faktum kvarstår dock att den offentliga konsten påverkar 

medborgares liv, både på gott och ont.  

4.1.8 Omfattas konst av den europeiska 

landskapskonventionen?  
Kan konsten inordnas en konvention om landskap? Återigen så är det bara den konst som 

tar plats i den offentliga miljön som kan omfattas av ELC. Privat konst och konst i museer 

och konsthallar påverkas naturligtvis inte. Man kan teoretiskt sett argumentera för att den 

offentliga konsten ändå ska utgöra ett undantag. Andre vice ordförande i kulturnämnden 

Eva Edwardsson menar att den offentliga konsten endast kan följa yttrandefrihetens 

gränser.486 Kulturskribent Kristina Lindqvist skriver att konsten har sin särskilda logik och 

måste vara fri från yttre påverkan.487 Kulturskribent Bo Gustavsson skriver att konsten är fri 

och inte kan styras av ideologi eller moral.488 I den europeiska landskapskonventionen står 

att den omfattar all miljö, såväl landsbygd, som stad. Peter Hultin poängterar i Användandet 

av landskapsanalyser i kommunala planeringsinsatser för vindkraft att undantag kan 

förekomma. Men undantag måste beslutas om nationellt och framföras vid tillfället för 
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ratificering av konventionen. För Sveriges del kan således inga undantag göras nu efter 

2011.489  

4.1.9 Upsala Nya Tidnings roll 
En viktig aspekt i att svara på frågeställningen varför konstbråket har ägt rum är också att 

belysa i vilket medium det äger rum. Varför tar debatten om den offentliga konsten plats på 

lokaltidningen insändarsida? Första premissen är att Uppsala som stad har en lokaltidning, 

som har många läsare och som bryr sig om lokala frågor. Andra premissen är att det finns 

möjlighet att skicka in åsikter, som publiceras. För det tredje att de som är ansvariga för den 

offentliga konsten bemödar sig med att svara. Allt detta är egentligen grundförutsättningen 

för att jag har kunnat göra denna uppsats.  

     Henecke och Khan skriver att en kritik mot de liberala demokratiteorierna, och den 

pluralistiska varianten i synnerhet, är att i sådana politiska system sker medborgarnas 

engagemang okontrollerat utanför de officiella institutionerna, vilket inte garanterar rättvisa 

eller öppenhet.490 Denna konsekvens av de liberala demokratiteorierna ser vi i Uppsala.  

     Om Upsala Nya Tidning inte fanns, hur skulle man då ha fått reda på att det fanns ett 

missnöje kring den offentliga konsten? Var hade debatten ägt rum då? Detta är också en 

anledning till varför man har officiella medborgardialoger. För att erbjuda en officiell 

plattform för meningsutbyte. Frånvaron av medborgardialog har således gjort att debatten 

har letat sig in i lokaltidningen.  

     Som kommun kan Uppsala kommun göra ett val. Om man inte gör något alls kommer 

troligen även framtida debatter kring den offentliga konsten att äga rum i lokaltidningen. Är 

det något som kommunen önskar? Man kan här göra ett aktivt val och erbjuda andra 

plattformar där dialog kan ske, under mer ordnade former och med fler inbjudna. För vilka 

är det egentligen som skickar in insändare i en lokaltidning? En stor del av skribenterna 

uppger ingen titel, då det är självvalt. Men vi vet med säkerhet att alla som skriver 

insändare kan svenska till exempel. Vore det intressant att höra åsikter även från de som 

befinner sig i Uppsala och inte kan svenska? Det är också troligt att de som bemödar sig att 

skickar in insändare är bofasta i Uppsala kommun. Men den offentliga konsten angår även 

den som är tillfällig besökare eller turist i Uppsala. Här kan Uppsala kommun göra ett 

aktivt val.  

4.1.10 Framtidsutsikter 
Den offentliga konsten i Uppsala bygger fortfarande på den liberala demokratiteorin, där 

man inte ännu har erkänt att medborgarna är förmögna att delta i gestaltningsprocesser. Den 

effekt som PBL hade på synen på medborgarinflytande inom arkitekturen och 

stadsplaneringen går inte att se i Uppsala kommun, även efter införandet av 

medborgardialog.  

     Nollalternativet innebär att gestaltning av offentlig konst fortsätter på det sätt som 

implementeras för tillfället. Vad kommer det att leda till i framtiden? Allt eftersom det 

offentliga rummet får mer och mer konst vars syfte är att skapa debatt, bryta tabun och 

provocera, kommer troligen motståndet mot den sortens konst att öka. Vi har ännu bara sett 

början av processen att föra ut den samtida konsten från konstrummen/institutionerna till 

det offentliga rummet. Om vi lär av historien så ledde planering enligt den liberala 

demokratiteorin till protester, när den implementerades inom stadsplaneringen och 

arkitekturen, då medborgarna kände sig uteslutna och att man inte tog hänsyn till lokala 

förutsättningar.491 Vilket även är det vi kan se i konstbråket. Synen på medborgarna som 

                                                           
489 Hultin (FD. Byström), 2012, s.9 
490 Henecke & Khan, 2002, s.12 
491 Brodin, 2018, s.22 
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oförmögna att delta i beslutsprocesser, eller ens få ha åsikter ledde då till att man klistrade 

epitet på de som protesterade, så som ockupanter, slumstormare och husnallar.492 Samma 

sak sker idag, när det gäller den offentliga konsten, vilket ytterligare ökar missnöjet och 

motståndet mot denna sorts konst. Historiskt ledde denna typ av bemötande och 

planeringförfarande till så starka protester att de inte längre kunde ignoreras, utan en 

förändring behövde äga rum.  

     Ett alternativ till att fortsätta som idag är att lära av historien, och implementera 

deltagardemokratiska ambitioner inom den offentliga konsten, vilket var den lösning man 

tog till inom stadsplaneringen och arkitekturen. Detta kommer även att innebära alla de 

positiva följder som Boverket beskriver i sin skrift Vägledning om medborgardialog vid 

fysisk planering.493 Detta är även den lösning som Sverige har åtagit sig att implementera 

nationellt i och med den europeiska landskapskonventionen. Birgit Bjelkengren skriver i 

Implementering av den Europeiska Landskapskonventionen i Sverige att nu när Sverige ska 

implementera den europeiska landskapskonventionen kommer det innebära att statliga 

myndigheter kommer att behöva samverka mycket mer, medborgare kommer att få 

inflytande över processer som rör deras livsmiljö och nya sätt att dela information kommer 

att behövas.  

”I Sverige handlar det mycket om att förändra hur vi arbetar rent praktiskt, men 

även hur politiken ser på landskapet. I slutänden är det våra folkvalda politiker 

som tar besluten om det som händer i vårt landskap. 494 

4.1.11 Fiktiv medborgardialog 
Vad händer om man utifrån den deltagardemokratiska teorin gör ett antagande att de åsikter 

som framförs i konstbråket är legitima? Om vi ponerar att en officiell medborgardialog 

hade ägt rum. Konstnärerna hade kunnat inspireras av de olika förslag till förändringar av 

de tre verken som kommit in i konstbråket. Kanske hade Den tionde skorstenen kunnat luta 

lite? Kanske hade Väggmålning Berlin kunnat uppföras på den offentliga toaletten i 

Odinslund istället? Bordet och Ordet placerats på en annan sida av Domkyrkan? 

Åtminstone hade en debatt kring dessa frågor kunnat ta plats.  

     Prästen Bertil Murray undrar om man ville manifestera försoning mellan de 

protestantiska kyrkorna och den katolska kyrkan med verket Bordet och Ordet, borde inte 

ett gemensamt projekt, i deltagardemokratisk anda, med de olika kyrkorna varit att föredra? 
495 Detta istället för att presentera ett färdigt förslag som upplevs överraskande och oväntat.  

     I en medborgardialog hade man kunnat detektera att det finns en utsatt grupp, personer 

som flytt från kommunistiska regimer, som kan ta anstöt vid uppförandet av exakta kopior 

av kommunistisk propaganda. Med den kännedomen hade man kunnat förhålla sig till det 

vid ett beslut. Hade den gruppen kunnat bjudas in för att delge sina erfarenheter av att fly 

från en kommunistisk regim till just Uppsala?   

     Man hade kunnat fånga upp att invånare runt Tegnérparken önskar sig bänkar, mer 

planteringar, lekplats, en damm med mera. Kanske hade det kunnat leda till ett förslag om 

upprustning av hela parken? Med konsten som en integrerad del?  

     De åsikter som går ut på att konsten görs av en elit som inte tillåter att utomstående har 

åsikter hade inte behövt formuleras. Kanske hade Bordet och Ordet då kunnat genomföras, 

istället för att stoppas. Och kanske hade Erik Krikortz fått fortsätta att gestalta Uppsalas 

Paradgata?  

                                                           
492 Brodin, 2018, s.22 
493 Boverket, Vägledning om medborgardialog vid fysisk planering, s.15 
494 Bjelkengren, 2013, s.5 
495 Murray, 2017-05-13, s.A5 
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4.1.12 Reflektion och lärdomar  
Syftet med denna uppsats har varit att i den europeiska landskapskonventionens anda 

kartlägga missnöjet kring den offentliga konsten i Uppsala, och reda ut det, i hopp om att 

kunna bidra till en hållbarare och mer demokratisk offentlig miljö i Uppsala. Uppnåddes det 

målet i denna uppsats?  

     Att se konsten som en integrerad del av den offentlig miljön, istället för en isolerad 

företeelse, har gjort att jag i denna uppsats har kunnat identifiera problem inom den 

offentliga konsten som man även brottas med inom andra professioner som sysslar med 

kommunikation om gestaltning av offentlig miljö. Den offentliga konsten är ett av en 

mångfald av värden i landskapet, och Statens konstråd och Uppsala kommuns kulturnämnd 

är två av aktörerna i den offentliga miljön i Uppsala. Det som angår andra värden och 

aktörer i landskapet angår även den offentliga konsten. Att det uppstår debatt när man 

förändrar människors livsmiljö är inget som är unikt för den offentliga konsten. Debatt 

uppstår i lika hög grad om förändringen består av exempelvis ett byggprojekt, 

omprogrammering av en park eller uppförande av vindkraftverk. Det beror inte på att det i 

den nya byggnaden, eller i vindkraftverket, skulle finnas någon särskild egenskap som 

lockar fram starka känslor hos de närboende, utan det är förändringen i sig som människor 

reagerar på.  

     Vi ser i denna uppsats att beslut får konsekvenser. Målet med denna uppsats är inte att 

argumentera för att medborgardialog är rätt och att andra tillvägagångssätt är fel. Målet är 

att visa på att de beslut som fattas, inom myndigheter och offentliga förvaltningar, får 

konsekvenser. Exempel på detta är bland annat:   

o Genom att inte genomföra en officiell medborgardialog, kommer medborgarnas 

åsikter som en överraskning i efterhand.  

o Genom att inte genomföra en officiell medborgardialog, kan medborgarnas 

erfarenheter och lokalkännedom inte tas tillvara.  

o Utan att rådgöra med medborgarna är det omöjligt för experter att på egen hand 

förutse vilka åsikter, och lokala förhållanden som finns på en plats. 

o Genom att inte rådgöra med andra professioner som också jobbar med gestaltning 

av offentlig miljö, kan andra professioners erfarenhet och kunskap inte tas tillvara.  

Statens konstråd tillämpar sedan ett antal år tillbaka ett arbetssätt som innebär att man för ut 

nutida konst från konsthallar till det offentliga rummet. Det är ett aktivt beslut som får 

konsekvenser. Den nutida offentliga konsten ska bland annat skapa debatt, bryta 

vaneseendet och visa på aktuella samhällsfrågor. I sin bemötandeguide skriver Staten 

skonstråd att konst väcker känslor som kan vara svåra att hantera för människor. I debatten 

i UNT ser vi också kommentarer om att invånarna är oberäkneliga, fyllda av hat, eller att 

deras känslor svallar. Man erkänner inte att reaktionerna mot konsten skulle kunna vara en 

följd av de beslut som ansvarig myndighet och förvaltning har tagit. Man erkänner inte sin 

egen roll i debatten.  

   Man kan konstatera att det finns ett behov av att utvärdera de tillvägagångssätt som 

implementeras inom offentlig förvaltning. Inom stadsplaneringen och arkitekturen har man 

utvärderat den tidigare implementeringen av den liberala demokratiteorin och kommit fram 

till att en förändring behövdes. Inom den offentliga konsten finns samma behov av 

utvärdering enligt mig. En fråga som uppstår är om att implementera den liberala 

demokratiteorin inom den offentliga konsten är ett aktivt och medvetet val, eller bara en 

historisk rest från förra århundrandet som finns kvar av bekvämlighetsskäl. 

     I denna uppsats ser vi också faran med att inom en profession se sig själv som en elit, 

som inte behöver lyssna på andra. Objektivt sett är det säkert sant att personer som jobbar 

inom Statens konstråd, eller med Uppsala kommuns offentliga konst, har hög utbildning 
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och lång arbetslivserfarenhet. Men att ”kompetens” skulle göra att man inte har behov av 

att samråda med medborgare eller andra professioner är ett beslut som jag tror gör mer 

skada än nytta för den offentliga konsten.  

     Denna uppsats är i sig ett exempel på att en av den europeiska landskapskonventionens 

premisser, att man genom samarbete mellan olika aktörer, och över professionsgränser, kan 

uppnå hållbara och nya lösningar på gemensamma problem, är gällande. Vi som arbetar 

med gestaltning av offentlig miljö, oavsett om vi är landskapsarkitekter, 

byggnadsarkitekter, stadsplanerare, konstnärer, politiker eller tjänstemän, tar beslut som får 

konsekvenser för många människor i deras vardagsliv, vilket vi måste ta ansvar för. Hur vi 

kommunicerar våra gestaltningars utgångspunkt och intention till dem som berörs av våra 

beslut är av största vikt. Metoderna vi använder för kommunikation bör ständigt vara öppna 

för granskning, och ständigt utvärderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Käll- och litteraturförteckning  
 

Böcker  
 

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber AB, 2011 

Hemrén, Karin, Offentlig konst Ett kulturarv, Statens Konstråd, Erlander Fäldt & Hässler, 

2014 

Henecke, Birgitta; Khan, Jamil. Medborgardeltagande i den fysiska planeringen. 

Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2002 

Statens konstråd. I det gemensamma, Statens Konstråd. Lettland: Finborg Graphic, 2017 

Uppsatser  
 

Backlund, Filippa, Konsten att föra dialog En studie av tre projekt där konstnärer 

engagerats i syfte att föra medborgardialog, Magisteruppsats, KTH, 2016 

Berntsdotter Vallgren, Diana, Könet bakom konsten: en förstudie om Örnsköldsviks 

offentliga konst ur ett queerperspektiv, Umeå universitet, 2018 

Bjelkengren, Birgit, Implementering av den Europeiska Landskapskonventionen i Sverige, 

Magisteruppsats, SLU Alnarp, 2013 

Brodin, Annie, Landskapsarkitektur som dialog – Att utveckla inkluderande 

planeringsprocesser genom fysiska interventioner. Magisteruppsats, SLU Alnarp. 2018. 

Fahlman, Julia, Männens konst i maktens offentlighet, Kandidatuppsats, Uppsala 

universitet, 2016 

Hultin (FD. Byström), Peter, Användandet av landskapsanalyser i kommunala 

planeringsinsatser för vindkraft. Magisteruppsats, SLU Alnarp. 2012 

Rasmussen, Emma, Offentlig konst och ungdomar, Kandidatuppsats, Linnéuniversitetet, 

2012 

Westberg, Yana. Offentlig konst och offentlig makt, Magisteruppsats, Högskolan Gotland, 

2012 

Publikationer 
 

Boverket, Vägledning om medborgardialog vid fysisk planering, Tillgänglig: 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/pdf-

generering/?cref=8913 (2018-09-13)  

Boverket, Underlag till nationell arkitekturpolicy, Rapportnr 2017:12, Karlskrona: 

Boverket internt, 2017 

Europarådet, Europeisk landskapskonvention, Tillgänglig: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?document

Id=09000016802f3fbe, 2000, (2018-07-12) 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/pdf-generering/?cref=8913
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/pdf-generering/?cref=8913
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fbe
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fbe


67 

 

Statens konstråd, Handlingsplan när statlig konst väcker debatt, Tillgänglig: 

https://statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2017/12/StatenskonstradHandlingsplan.pdf 

(2018-09-13)  

Statens konstråd, Statens konstråd årsredovisning 2017, Tillgänglig: 

https://statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2018/02/Arsredovisning-2017-4.pdf (2018-

09-13)  

Riksantikvarieämbetet, Arbetet med att ta till vara landskapskonventionens perspektiv, 

Tillgänglig: 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10700/Rapp2017_5.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y (2018-09-16)  

Uppsala kommun, Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst, 

Tillgänglig: 

https://www.uppsala.se/contentassets/6adedf2de96247739a809f41d422c6ef/riktlinjer-for-

arbetet-med-uppsala-kommuns-offentliga-konst.pdf (2018-09-13)  

Uppsala kommun, Arkitektur Uppsala, arkitekturpolicy Uppsala kommun, Tillgänglig: 

https://www.uppsala.se/contentassets/a0d9f6504be5452abca495a67c0ce789/arkitekturpolic

y_webb_mars_2017.pdf (2018-09-13)  

Lagar och förordningar 
 

SFS 2007:1188 Förordning med instruktion för Statens konstråd 

Internetkällor  
 

Lunds universitet, ”Mediearkivet”, http://emedia.lub.lu.se/db/info/499 (2018-06-30) 

Konstnärernas Riksorganisation, ”Konstpolitiska utmaningar och framgångar”, 

http://kro.se/node/125  (2018-09-23) 

Max Lingner stiftung, http://www.max-lingner-stiftung.de/ (2018-06-09) 

Museovirasto, ”Eurooppalainen maisemayleissopimus”, 

https://www.museovirasto.fi/sv/om-oss/internationell-verksamhet/euroopan-neuvosto-ja-

kulttuuriperinto (2018-09-10) 

Nationalencyklopedin, “Offentlig konst”,  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/offentlig-konst (2018-07-01) 

Riksantikvarieämbetet, ”Europeiska landskapskonventionen”,  

https://www.raa.se/samhallsutveckling/internationellt-arbete-och-eu-

samarbete/europaradet/europeiska-landskapskonventionen/, 2018, (2018-07-12) 

Rusukki, ”Tervetuloa Rusukin kotisivulle!”, http://www.rusukki.se/ 2018-07-17 

Statens konstråd, ”Argument och att bemöta”, https://statenskonstrad.se/hantera-konst/nar-

konst-vacker-debatt/argument-och-att-bemota/ (2018-07-21) 

Statens konstråd, ”När konst väcker debatt”, https://statenskonstrad.se/hantera-konst/nar-

konst-vacker-debatt/ (2018-07-19) 

https://statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2017/12/StatenskonstradHandlingsplan.pdf
https://statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2018/02/Arsredovisning-2017-4.pdf
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10700/Rapp2017_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10700/Rapp2017_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.uppsala.se/contentassets/6adedf2de96247739a809f41d422c6ef/riktlinjer-for-arbetet-med-uppsala-kommuns-offentliga-konst.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/6adedf2de96247739a809f41d422c6ef/riktlinjer-for-arbetet-med-uppsala-kommuns-offentliga-konst.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/a0d9f6504be5452abca495a67c0ce789/arkitekturpolicy_webb_mars_2017.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/a0d9f6504be5452abca495a67c0ce789/arkitekturpolicy_webb_mars_2017.pdf
http://emedia.lub.lu.se/db/info/499
http://kro.se/node/125
http://www.max-lingner-stiftung.de/
https://www.museovirasto.fi/sv/om-oss/internationell-verksamhet/euroopan-neuvosto-ja-kulttuuriperinto
https://www.museovirasto.fi/sv/om-oss/internationell-verksamhet/euroopan-neuvosto-ja-kulttuuriperinto
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/offentlig-konst
https://www.raa.se/samhallsutveckling/internationellt-arbete-och-eu-samarbete/europaradet/europeiska-landskapskonventionen/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/internationellt-arbete-och-eu-samarbete/europaradet/europeiska-landskapskonventionen/
http://www.rusukki.se/
https://statenskonstrad.se/hantera-konst/nar-konst-vacker-debatt/argument-och-att-bemota/
https://statenskonstrad.se/hantera-konst/nar-konst-vacker-debatt/argument-och-att-bemota/
https://statenskonstrad.se/hantera-konst/nar-konst-vacker-debatt/
https://statenskonstrad.se/hantera-konst/nar-konst-vacker-debatt/


68 

 

Uppsala kommun, ”Finsk konst vid Juvelen i Fålhagen”  

http://www.mynewsdesk.com/se/uppsalakommun/pressreleases/finsk-konst-vid-juvelen-i-

faalhagen-1676878 2016, (2018-07-17) 

Uppsala kommun, ”Paradgatan Tidsplan”, https://bygg.uppsala.se/planerade-

omraden/paradgatan/tidsplan/ , 2017, (2018-06-09) 

Upsala Nya Tidning, ”Här hittar du vår historia!” http://www.unt.se/untarkiv1/ (2018-06-

30) 

Dagstidningsartiklar  
 

Ahlström, Lena, Upsala Nya Tidning, 2015-10-10, s.B34 

Almgren, Birgitta, Upsala Nya Tidning, 2016-01-08, s.B18 

Amft, Martin, Upsala Nya Tidning, 2015-11-03, s.B18 

Andersson, Anita, Upsala Nya Tidning, 2015-03-19, s.B18 

Berg, Sören, Upsala Nya Tidning, 2015-08-22, s.B30 

Bergström, Karolina, ”DDR-konstverk på paradgatan”, Upsala Nya Tidning, 2015-09-24, 

s.B3 

Bernerstedt, Lisa-Gun, Upsala Nya Tidning, 2017-10-14, B34 

Bernhardsson, Sten, m.fl, Upsala Nya Tidning, 2017-04-29, s.B3 

Bexell, Oloph, m.fl, Upsala Nya Tidning, 2015-11-10, s,B3 

Bill, Anna, ”Glada miner vid invigning av skorsten”, Upsala Nya Tidning, 2015-10-11, 

s.B11 

Bohlin, Jörgen, Upsala Nya Tidning, 2016-09-02, s.B14 

Burell, Gunilla, Upsala Nya Tidning, 2015-11-30, s.B14 

Dahlin, Patrik, ”Konstbråk i Domkyrkan”, Upsala Nya Tidning, 2017-09-12, s.B4 

Edwardsson, Eva, Upsala Nya Tidning, 2015-10-07, s.B3 

Edwardsson, Eva, Upsala Nya Tidning, 2015-10-20, s.B18  

Ehn, Anna, Upsala Nya Tidning, 2018-01-29, s.C14 

Elvingson, Lenka, Upsala Nya Tidning, 2015-10-07, s.B14 

Englund, Barbro, Upsala Nya Tidning, 2017-11-12, s.B19 

Fagius, Jan, Upsala Nya Tidning, 2015-11-29, s.B23 

Frithiof, Lotta, ”Konsten i fokus för kulturpolitiker”, Upsala Nya Tidning, 2016-06-16, 

s.B11 

Fredriksson. Karl G. Upsala Nya Tidning, 2015-10-11, s.B22 

http://www.mynewsdesk.com/se/uppsalakommun/pressreleases/finsk-konst-vid-juvelen-i-faalhagen-1676878
http://www.mynewsdesk.com/se/uppsalakommun/pressreleases/finsk-konst-vid-juvelen-i-faalhagen-1676878
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/paradgatan/tidsplan/2
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/paradgatan/tidsplan/2
http://www.unt.se/untarkiv1/


69 

 

Fogelberg, Fredrik, Upsala Nya Tidning, 2015-09-28, s.B14 

Gahrén, Synnöve, m.fl, Upsala Nya Tidning, 2017-10-30, s.B3 

Gustavsson, Bo, Upsala Nya Tidning, 2016-07-27, s.B3 

Gustavsson, Bo, Upsala Nya Tidning, 2016-07-23, s.B3 

Gustavsson, Peter, m.fl, Upsala Nya Tidning, 2015-08-13, s.B4 

Hallqvist, Johan, Upsala Nya Tidning, 2016-01-11, s.B14 

Hanna, Stefan, Upsala Nya Tidning, 2015-10-22, s.B3 

Hanna, Stefan, Upsala Nya Tidning, 2015-11-25, s.B3 

Hanna, Stefan Upsala Nya Tidning, 2015-11-04, s.B18 

Hanna, Stefan, Upsala Nya Tidning, 2017-04-04, s.B7 

Hassan, Mohamad, Upsala Nya Tidning, 2015-11-11, s.B18 

Hassan, Mohamad, Upsala Nya Tidning, 2015-11-01, s.B22 

Hedquist, Lennart, Upsala Nya Tidning, 2015-10-22, s.B26 

Hellerstedt, Erik, Upsala Nya Tidning, 2015-09-25, s.C18 

Hellman, Ulf, Upsala Nya Tidning, 2014-12-02, s.B18 

Haeggström, Olle Z, Upsala Nya Tidning, 2014-11-22, s.B26 

Haeggström, Olle Z, Upsala Nya Tidning, 2015-11-24, s.B22 

Jansson, Mikael, Upsala Nya Tidning, 2015-09-30, s.B18 

Johannes, Gudmar, Upsala Nya Tidning, 2014-12-14, s.B23 

Johans, Sebastian, Upsala Nya Tidning, 2014-11-18, s.B2 

Johans, Sebastian, Upsala Nya Tidning, 2015-09-26, s.B4 

Johans, Sebastian, Upsala Nya Tidning, 2015-10-22, s.B5 

Johans, Sebastian, Upsala Nya Tidning, 2015-11-19, s.B5 

Johans, Sebastian, Upsala Nya Tidning, 2015-11-25, s.B3  

Johans, Sebastian, Upsala Nya Tidning, 2017-04-29, s.B2 

Jonsson, Marianne, Upsala Nya Tidning, 2015-11-21, s.B22 

Karlstam, Björn, Upsala Nya Tidning, 2015-10-04, s.B27 

Karlstam, Björn, Upsala Nya Tidning, 2015-10-22, s.B26 

Karlstam, Björn, Upsala Nya Tidning, 2015-11-21, s.B22 



70 

 

Karlstam, Cristina, Upsala Nya Tidning, 2017-11-14, s.B18 

Karlström, Alf, Upsala Nya Tidning, 2014-11-22, s.B26 

Klasman, Carin, Upsala Nya Tidning, 2015-10-06, s.B22 

Korbutiak, Joanna, ”C vill ta bort konstverket”, Upsala Nya Tidning, 2015-11-04, s.B3 

Krikortz, Erik, Upsala Nya Tidning, 2015-09-29, s.A4 

Kübler, Lutz, Upsala Nya Tidning, 2015-09-30, s.B18 

Kulturredaktionen, Upsala Nya Tidning, 2015-09-25, s.C5 

Lagerberg, Helene, Upsala Nya Tidning, 2015-05-04, s.B14 

Lide, Ann-Mari, Upsala Nya Tidning, 2015-10-12, s.B14 

Lidén, Göte, Upsala Nya Tidning, 2015-08-25, s.B18 

Lindstedt, Helena, m.fl, Upsala Nya Tidning, 2014-12-30, s.B22 

Lindström, Hans, Upsala Nya Tidning, 2015-11-08, s.B22 

Lindström, Hans, Upsala Nya Tidning, 2016-07-24, s.B23 

Lindström, Hans, Upsala Nya Tidning, 2017-11-14, s.B18 

Lindström, Lennart, ”KD: Sätt taggtråd kring DDR-verket” Upsala Nya Tidning, 2016-01-

26, s.B3 

Lindqvist, Kristina, Upsala Nya Tidning, 2015-10-17, s.B2 

Lindqvist, Ola, ”Nej till taggtråd runt konstverk”, Upsala Nya Tidning, 2016-06-17, s.B14 

Lund, Kristina, Upsala Nya Tidning, 2014-11-27, s.B26 

Lundgren, Lennart, Upsala Nya Tidning, 2017-11-26, s.B26 

Lövrander, Tina, ”Tyst vatten framför juvelen”, Upsala Nya Tidning, 2018-01-08, s.C4 

Malm, Maivor, m.fl, Upsala Nya Tidning, 2017-11-26, s.B26 

Malmberg, Niclas, m.fl, Upsala Nya Tidning, 2016-02-29, s.B5 

Malmborg, Anders, Upsala Nya Tidning, 2015-11-11, s.B18 

Mark, Nathalie, ”Skorsten i hetluften”, Upsala Nya Tidning, 2014-11-27, s.B2 

Murray, Bertil, Upsala Nya Tidning, 2017-05-13, s.A5 

Nevéus, Torgny, Upsala Nya Tidning, 2015-10-13, s.B22 

Nilsson, Håkan, Upsala Nya Tidning, 2016-10-21, s.B18 

Nyberg, Harry, Upsala Nya Tidning, 2017-10-08, s.B26 

Nyman, Hendrik, Upsala Nya Tidning, 2015-10-14, s.B18 



71 

 

Nylander, Kristina, Upsala Nya Tidning, 2017-11-18, s.B18 

Olsson, Stefan, Upsala Nya Tidning, 2015-10-10, s.B3 

Oreland, Lars, Upsala Nya Tidning, 2015-10-18, s.B22 

Ransjö, Ulrika, Upsala Nya Tidning, 2015-12-05, s.B34 

Ringgren, Magnus, Upsala Nya Tidning, 2017-04-29, s.B3 

Roos, Arne, Upsala Nya Tidning, 2015-11-27, s.C22 

Sandemo, Arne, Upsala Nya Tidning, 2015-09-25, s.C18 

Sandemo, Arne, Upsala Nya Tidning, 2017-10-19, s.B2 

Saretok, Mari, Upsala Nya Tidning, 2015-09-30, s.B18 

Schieck, Walter, Upsala Nya Tidning, 2015-10-12, s.B14 

Segersam, Jonas, Upsala Nya Tidning, 2016-02-18, s.B3 

Sehlin, Anders, Upsala Nya Tidning, 2016-11-10, s.B14 

Sigroth-Lambe, Susanne, ”Luthagen kan få miljonskorsten”, Upsala Nya Tidning, 2014-11-

18, s.B2 

Sigroth-Lambe, Susanne, ”Verket ska väcka känslor”, Upsala Nya Tidning, 2015-09-24, C5 

 

Sigroth-Lambe, Susanne, ”Vi välkomnar debatten”, Upsala Nya Tidning, 2015-10-16, s.C4  

Sigroth-Lambe, Susanne, ”Omstritt verk i gråzonen”, Upsala Nya Tidning, 2015-11-06, 

s.C4 

Sigroth-Lambe, Susanne, ”Krikortz-projekt avslutas i förtid”, Upsala Nya Tidning, 2017-

04-26, s.B5 

Sigroth-Lambe, Susanne, ”Konstverk planeras vid Domkyrkan”, Upsala Nya Tidning, 

2017-06-16, s.B2 

Sjöström, Lill, Upsala Nya Tidning, 2016-07-14, s.B4 

Smrek, Michal, Upsala Nya Tidning, 2015-11-20, s.C14 

Snygg, Sören, Upsala Nya Tidning, 2015-11-04, s.B18 

Sten, Gertrud, Upsala Nya Tidning, 2015-08-17, s.B14 

Stenkula, Gunilla, Upsala Nya Tidning, 2014-12-08, s.B14 

Sterner, Göran, ”Även kyrkorådet ratar konstverket”, Upsala Nya Tidning, 2017-10-19, 

s.B2  

Strand, Olle, Upsala Nya Tidning, 2015-10-09, s.C18 

Strand, Olle, Upsala Nya Tidning, 2015-11-01, s.B22 



72 

 

Strand, Olle, Upsala Nya Tidning, 2015-11-24, s.B22 

Sundholm, Henrik, Upsala Nya Tidning, 2015-09-25, s.A4 

Svärdström, Anders, Upsala Nya Tidning, 2017-11-18, s.B18 

Sörberg, Regina, Upsala Nya Tidning, 2014-02-21, s.B14 

Tenland, Bertil, Upsala Nya Tidning, 2015-11-29, s.B23 

Trolle, Erna, Upsala Nya Tidning, 2015-10-14, s.B18 

Uddén, Johanna, Upsala Nya Tidning, 2017-11-18, s.B18 

Wallenius, Imke, Upsala Nya Tidning, 2015-10-13, s.B5 

Werkmäster, Daniel, Upsala Nya Tidning, 2015-09-09, s.B6 

Westerlund, Anna-Karin, Upsala Nya Tidning, 2015-12-05, s.B34 

Wikholm, Bengt, Upsala Nya Tidning, 2015-10-06, s.B22 

Wiklander, Cecilia, Upsala Nya Tidning, 2015-01-30, s.B14 

Wiman, Albin, ”Bygglovsmiss för kritiserat verk”, Upsala Nya Tidning, 2016-11-08, s.C4  

Wüscher, Hermann, Upsala Nya Tidning, 2015-11-08, s.B22 

Åkerblom, Mats, Upsala Nya Tidning, 2015-10-12, s.B14   

Åkerblom, Mats, Upsala Nya Tidning, 2015-10-27, s.B22 

Radioprogram  
 

”Den offentliga konsten i rörelse”, P1 Kultur, 2018-02-06 

Bilder  
 

Sterner, Göran, ”Även kyrkorådet ratar konstverket”, Upsala Nya Tidning, 2017-10-19, 

s.B2  

 




	Untitled-1
	Offentlig konst i Uppsala 2018-10-28
	Untitled-2

