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Abstract

This essay will discuss how public art is debated in Swedish newspapers. Selected artworks

for this study are the mural painting Fuck the world by Carolina Falkholt; the installation Du

gamla, du fria by Mattias Norström; and Peter Lindes statue of Zlatan Ibrahimovic. The

artworks have been debated both by members of the public and politicians and the debates

actualize questions about gender and nation. This essay asks if the debates reproduce or

challenge power structures based on gender and nation. Focusing on narratives in local and

national newspapers, the essay uses Nira Yuval-Davies’ theory on gender and nation to

analyze the debate about the artworks. The conclusion establishes that while two of the

artworks are challenging power structures, all debates tend to reproduce structures on gender

as well as nation.
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1. Inledning

1.1 Inledning

Offentlig konst har väckt mycket debatt på senare år. Statyer av mäktiga män som infört eller

uppmuntrat slaveri i USA har ifrågasatts och flera statyer har välts eller vandaliserats under

Black Lives Matter rörelsen (Demetriou och Wingo, 2018). I Sverige har

Sverigedemokraterna (SD) velat byta ut så kallad “menskonst” mot 1700-talsmålningar på

offentliga platser runt om i landet. Sverigedemokraterna menar att 1700-talsmålningar är

lämpligare som utsmyckning och att “menskonsten” inte ska ställas ut i publika utrymmen

(Sundell & Farran-Lee, 2019). Samtidigt som offentlig konst uppenbarligen rör upp känslor

och debatt, poängteras ofta betydelsen av offentlig konst. I mars 2021 meddelade Dagens

Nyheter att Stockholms politiker fattat beslut om att tillåta fler muralmålningar - målningar

utförda direkt på en vägg - i staden  (Steiner, 2021).

Offentlig konst definieras av nationalencyklopedin som “konstverk avsedda för och

ofta utförda direkt i miljöer där allmänheten regelmässigt har tillträde”

(Nationalencyklopedin, 2021). Den offentliga konsten var från början ett sätt för kungen och

kyrkan att manifestera sin makt. Detta har kommit att förändras under andra halvan av

1900-talet. Sedan 1960-talet har offentlig konst varit öppen för fler konstformer och uttryck i

offentliga miljöer, samtidigt som konst med en maktkritisk udd också har tagit plats i det

offentliga rummet (Folkesdotter & Malmström-Ehrling, 2007).

Debatterna om statyer av mäktiga män i USA och “menskonst” tyder på att ämnen

som rasism, kön, sexualitet och vem och vilka representationer som får företräda nationen i

det offentliga tycks vara viktiga i relation till offentlig konst. Enligt Chantal Mouffe (2008)

kan konst utmana maktordningar, och debatter om konst kan synliggöra och förändra

diskurser. I denna studie kommer jag att studera mediedebatter kring tre verk för att

undersöka om de utmanar maktordningar baserade på kön och nation. Uppsatsen tar avstamp

i teorier om hur kön, nation och etnicitet utgör sammanflätade maktstrukturer (Yuval-Davis,

2006a).

De utvalda konstverken är; muralmålningen Fuck the world av Carolina Falkholt,

installationen Du gamla, du fria av Mattias Norström samt Peter Lindes staty av Zlatan

Ibrahimovic. De utvalda konstverken har alla invigts under tidsperioden 2016-2020 och det

material som kommer att användas är tidningsartiklar som kommer analyseras med en

narrativ analysmetod. Alla dessa verk har skapat debatt som berört frågor om nationalitet
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och/eller kön. Den här uppsatsen ställer frågor om ifall debatten om konstverken reproducerar

eller utmanar maktordningar.

1.2 Syfte och frågeställning

Chantal Mouffe (2008) menar att konst kan skapa debatt som utmanar rådande hierarkier och

maktordningar. Syftet med denna studie är att undersöka om och hur debatter om offentlig

konst utmanar eller reproducerar maktordningar baserade på kön och nation. Mer specifikt

kommer jag studera vilka narrativ som framkommer i debatterna kring de tre konstverken.

Reproduceras eller utmanas maktordningar om kön och nation i debatterna? Hur konstrueras

kön och nation? Vad utelämnas eller tystas i debatterna?

1.3 Bakgrund - Konstverken

De utvalda konstverken har alla väckt debatt både bland allmänhet och politiker och blivit

omskrivna i flera olika mediala kanaler.

Carolina Falkholts Fuck the world från 2018 på Kungsholmen i Stockholm är en

muralmålning av en blå penis mot gul bakgrund (för en bild på konstverket se bild1).

Målningen visades i en rödrosa variant året innan i New York men blev där övermålad efter

endast ett dygn. Falkholts intentioner med verket var att “väcka debatt om sexualitet och

frihet” (Dragic, 2018). Målningen som ställdes ut på initiativ av konstnärskollektivet Livet i

Stockholm var menad att få stanna på väggen i cirka ett halvår, såsom andra konstverk

målade på väggen där den målats. Verket blev dock övermålat av en blå ruta mindre än en

vecka efter att den avtäcktes. Detta kommenterades både av konstnären själv men även av

fastighetsägaren, Atrium Ljungberg, som menade att de inte hade någon inblandning i verket

alls (Bernövall, 2018). Atrium Ljungberg är en privat aktör som överlåtit ansvaret för att

dekorera byggnaden till konstnärskollektivet. Verket väckte debatt kring vad som är okej att

ställa ut i det offentliga rummet och kom främst att handla om kön.

Mattias Norströms verk Du gamla, du fria är en installation föreställande en slokande

flaggstång som 2017 placerades på Sergels torg i Stockholm, på initiativ av Kulturhuset

(bild). Verket ställdes även ut i Vasaparken i Göteborg 2016, men blev inte så omdiskuterat

då. Detta kommenteras flertalet gånger i media efter att verket ställts ut igen (för ett exempel

se Falkirk, 2017). Norströms intentioner med konstverket var att “hylla Sverige” och

förhoppningen var att “personer från skilda politiska läger möts” (Falkirk, 2017). Verket blev

1 På grund av upphovsrättsliga skäl har jag inte möjlighet att publicera bilder av konstverken.
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väldigt omdiskuterat eftersom kristdemokraten Erik Slottner, utan att ha sett konstverket,

beskrev det som “osmakligt” (Falkirk, 2017). En man anhölls också för att ha försökt

vandalisera verket ett par dagar efter att det hade invigts (Röstlund Jonsson, 2017). I debatten

kring Norströms verk så diskuteras främst hur man ser på den svenska flaggan och vad och

vem den representerar.

Peter Lindes verk, Zlatan-statyn uppfördes vid Malmö Stadio hösten 2019 på initiativ

av Malmö Stad (bild). Statyn var en gåva från Svenska fotbollförbundet till Malmö Stad som

i mottagandet av statyn gick emot sin policy om att inte ta emot konstverk av människor som

fortfarande lever. I Januari 2020, bara ett par månader efter invigningen blev den dock så

vandaliserad att Malmö stad beslutade att flytta statyn och den har ännu inte rests igen

(Malmö Stad, 2020). Under 2020 blev det klart att statyn kommer stanna i Malmö, men

eventuellt få en ny placering. Konstnären Peter Linde har berättat för media att han

egentligen ville göra en staty av Zlatan Ibrahimovics “cykelspark” för att han tyckte att “Det

var en prestation.” (Lindkvist, 2019). Statyn var dock ett beställningsjobb och Svenska

fotbollförbundet, som uppdragsgivare, ville att han skulle göra en Zlatan som gör en klassisk

segergest för att hylla honom (Moreno, Andersson & Dolck Wall, 2019). Debatten om statyn

tog fart när Zlatan köpte in sig i Hammarby IF, och den handlade om ifall han hade svikit

Malmö och hans tidigare supportrar från Malmö FF. Det väckte inte bara lokalpatriotiska

känslor, utan även starka känslor kring svenskhet och vem som tillhör nationen.

De tre utvalda verken har alla på något sätt blivit antingen övermålade, vandaliserade

eller starkt kritiserade av såväl allmänhet som politiker. Falkholts och Lindes verk har blivit

nedtagna i förtid, och det blev diskussion om huruvida Norströms skulptur skulle tas ned. De

är utvalda för att de skapat debatt, men på olika sätt och i olika kontexter. De utvalda

konstverken har olika intentioner och debatterna uppstår av olika skäl. Lindes verk är inte

tänkt att skapa debatt alls, medan Falkholt har som intention att skapa debatt (Dragic, 2018).

Norström hade som intention att hylla flaggan men i debatten diskuteras motsatsen (Falkirk,

2017). Valet av konstverk är gjort för att få med både konstverk som är gjorda med intention

att skapa debatt (Falkholt) eller någon form av reaktion (Norström), och konstverk som inte

är det (Linde). På så sätt blir det möjligt att undersöka hur kön och nation aktualiseras i

debatterna och om det sker på olika sätt beroende på konstnärens intention.
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2. Tidigare forskning och teori

2.1 Tidigare forskning

I det här avsnittet tar jag upp tidigare forskning som ger en bakgrund om offentlig konst, och

hur offentlig konst tidigare har studerats i relation till olika identiteter och maktordningar.

Principen om armlängds avstånd används i svensk kulturpolitik för att skydda den

konstnärliga friheten. Principen handlar om att upprätta en gräns mellan politiker och

sakkunniga/konstnärer (Jacobsson, 2014:143). Politikerna kan skapa institutionella ramar och

finansiera kulturen, men de ska inte lägga sig i beslut om vilka konstverk som ställs ut

och/eller finansieras. De ska heller inte lägga sig i konstverkens utformning eller innehåll,

detta ska istället överlåtas till sakkunniga på området (Jacobsson, 2014:153). Armlängds

avstånd handlar i förlängningen om yttrandefrihet, och detta är också en tydlig dimension i

mitt empiriska material.

I en studie av vem som representeras i den offentliga konsten beskriver Gärd

Folkesdotter och Anna-Karin Malmström-Ehrling (2007:10) hur man framställer kvinnor och

män på olika sätt. De menar att det skapas en könsmaktsordning genom hur den offentliga

konsten representerar kvinnor och män. Deras studie handlar främst om hur man ser på

konstverk i olika städer och vilka genusrepresentationer som sker genom den offentliga

konsten. De beskriver bland annat hur kvinnor ofta framställs som omhändertagande medan

män framställs som aktiva (Folkesdotter & Malmström-Ehrling, 2007:47). De drar slutsatsen

att det finns en tydlig genusprägel på konsten och att den offentliga konsten bidrar till att

upprätthålla maktrelationer i samhället. De studerar främst offentlig konst under 1900-talet

men de menar att även under tidigt 2000-tal finns en genusprägel på konsten även om den

inte är lika framstående som tidigare (Folkesdotter & Malmström-Ehrling, 2007:84).

Med utgångspunkt i diskursteori och Mouffes (2008) tanke att konst kan ge upphov

till debatter som utmanar rådande maktordningar, analyserar Elín Haffsteinsdóttir (2015) fyra

kontroversiella konstevent. Hon resonerar kring hur debatten gått kring de olika eventen och

situerar sin studie i ett interdisciplinärt fält med utgångspunkt i politisk och feministisk teori

(Haffsteinsdóttir, 2015:26). Haffsteinsdóttir (2015:38) gör en diskursanalys av debatter kring

konstverk som exempelvis Anna Odells omtalade verk Okänd kvinna 2009-399701 och

Makode Aj Lindes Painful Cake. Haffsteinsdóttirs (2015:26) huvudfrågeställning är var

gränsen går för det demokratiska samtalet, men hon har även en rad underfrågor som rör hur

subjekten i debatten blir konstruerade och hur strukturer inom debatten skapas och

reproduceras. I avhandlingen kommer Haffsteinsdóttir (2015:212) fram till att dessa
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konstevents och debatten kring dem både reproducerar men också döljer maktstrukturer när

det kommer till etnicitet och funktionalitet.

En annan forskare med fokus på hur offentlig konst kan användas för att

problematisera rådande maktordningar är Martin Zebracki (2020a). Han undersöker hur

offentlig konst används i undervisning för att problematisera synen på sexualitet. Han visar

att den offentliga konsten kan adressera sociala problem kring marginalisering (Zebracki,

2020a). Zebracki (2020b) utgår från Ahmeds teori om queer fenomenologi och menar att den

offentliga konsten kan öppna för att debattera de intersektionella perspektiven på en

lärandenivå. Zebracki (2020b) menar att man genom att tillgängliggöra konstverk om

sexualitet och “queerness” öppnar för att låta queera personer synas och deras sexualitet och

identitet får ta plats i sammanhang som tidigare inte varit tillåtna, vilket leder till en

öppenhet. Det beskrivs som ett sätt att öka känslan av tillhörighet för queera personer

(Zebracki, 2020b).

Vem som representeras inom den offentliga konsten är således en viktig fråga, Dan

Demetriou och Ajume Wingo (2018) skriver om hur offentliga monument och konstverk

återspeglar vem som tillåts representera nationen. De pekar på att bilden av nationen som

skapas genom offentliga skulpturer skapar en bild av nationen som inte stämmer i förhållande

till befolkningen och vilka som lever i landet.

Tidigare forskning visar alltså att offentlig konst som sådan både kan utmana och

reproducera maktordningar. Hafsteinsdóttir (2015:200) visar hur debatterna om konsten både

kan plocka upp den kritiska potentialen i konstverken och därmed utmana maktordningar,

men också att debatten kan “tysta” den kritiska udden och därmed reproducera

maktordningar. Denna studie bidrar således till forskningen om hur debatter om offentlig

konst reproducerar eller utmanar maktstrukturer, genom att ta reda på hur de utvalda

konstverken, som tidigare inte har forskats på i så stor utsträckning, har debatterats.

2.2 Teori - representation, nation och intersektionalitet

Teorierna jag kommer använda mig av problematiserar synen på representation, nation,

etnicitet och kön. Representera betyder att göra något närvarande igen och används ofta inom

kulturteori som en synonym till att porträttera någon eller något. Begreppet har kommit att

användas för att analysera makt och identitet genom bland annat Stuart Halls (2013) teorier

om representation. Jag kommer använda mig av ordet representation för att beskriva vad

konstverket i sig anses “representera”, samt i fall då refererade teorier använder begreppet på
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annat sätt. För att skilja detta från hur personer och fenomen beskrivs i mediedebatten så

kommer jag att använda ordet “konstruera” för det som händer när debatten tillskriver

personer en identitet eller beskriver människor eller objekt.

Hall (2013:3) menar att den kulturella representationen spelar roll för hur man

uppfattar omvärlden och vem man är. Representationsteorin innebär att man, medvetet eller

omedvetet, skapar en representation av personer, saker eller händelser som sedan formar

förståelser och skapar mening kring den eller det som representeras (Hall, 2013:39). Hall

(2013:45) beskriver hur kulturell representation skapas och reproduceras av alla som befinner

sig inom samma kultursfär och delar kulturell bakgrund. Representationsteorin lyfter hur man

ser på stereotyper och hur dessa reproduceras, teorin kring stereotyper och reproduktionen av

dem kallar Hall (2013:247) för andrafiering. Hall (2013:262) diskuterar framför allt hur

representationer av ras/etnicitet bidrar till andrafiering, men teorin om den “andre” kan även

användas för att förstå hur andra maktordningar eller hierarkier skapas, exempelvis baserat på

kön och sexualitet.

För att förstå länken mellan konstverken och debatten kring dem så kan man använda

sig av hur Lorna Collins (2017) diskuterar Mulveys begrepp the male gaze (den manliga

blicken) som är ett vedertaget begrepp inom filmteori. The male gaze beskriver hur visuell

kultur främst är skapad från ett manligt perspektiv och således representerar en manlig blick

på kvinnor. Collins (2017) beskriver hur denna blick även är relevant när man diskuterar

konst. Hon beskriver den manliga blicken som applicerbar även på andra perspektiv än kön

och att the gaze också är användbar för att analysera hur queera, icke-vita och personer med

funktionsvariationer representeras (Collins, 2017, se även Folkesdotter och

Malmström-Ehrling 2007:42). Collins (2017) menar att blicken förändras beroende på

relationen mellan betraktare och subjekt. Mottagandet av konstverk, vem som tittar och

vem/vad de representerar blir tydligt i debatterna som kommer att undersökas, och även hur

konsten uppfattas på olika sätt, beroende på betraktare och avbildad.

Forskare som studerar nationell identitet menar att jämförelser mellan människor inte

bara handlar om vem du jämför dig och din identitet med utan också när och hur du gör det

och hur stereotyper reproduceras i den jämförelsen (Yuval-Davis, 2006b). Självbilden skapas

således i kontrast till den “andre”. Det kan liknas med hur Magnus Dahlstedt och Aleksandra

Ålund (2018) beskriver mellanförskapet som många personer med utrikesfödda föräldrar

använder för att beskriva sig själva och sin plats i det svenska samhället. De resonerar kring

hur personer från “förorten” som hamnat i populärkulturens mittfåra, såsom Jason Diakité

och Dogge Doggelito, använder den svenska flaggan som symbol för sin tillhörighet till
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Sverige och nationen även om de vuxit upp i ett utanförskap i Sverige (Dahlstedt & Ålund,

2018). Mellanförskap beskrivs även av Nira Yuval-Davis (2006b) på ett mer abstrakt plan.

Hon menar att den egna positioneringen som del av en nation sker genom språket och ett

skapande av en självbild som tillhörig en nation, oavsett om man är född inom nationen eller

blivit del av den som invandrad (Yuval-Davis, 2006b).

I skapandet av “nation” finns också tydliga konstruktioner av kön. Cecilia Åse och

Maria Wendt (2021) beskriver hur nationsskapande bygger på föreställningar om att männen

ska skydda nationen medan kvinnorna ska beskyddas, och hur kategorierna “män” och

“kvinnor” liksom könsordningen reproduceras. Könsrelationerna legitimeras, enligt Åse och

Wendt (2021), av tanken på nationens bästa. Enligt dem så härstammar det synsättet från idén

om att nationen ska skyddas och därmed även kvinnorna (Åse & Wendt, 2021, se även

Young, 2003). Deras teori om nation kan ses som teoretisering kring beskydd och hur det

reproducerar en könsmaktsordning utifrån arbetsdelning.

Tanken att könsrelationer upprätthålls av att män och kvinnor beskrivs som olika

diskuteras även av Sean Nixon (2013:297) som menar att under det sena 1900-talet har det

skapats en ny bild av den “moderna mannen” som mer medveten, men som samtidigt är den i

heterosexuella relationer som upprätthåller könsnormerna. I dessa underliggande idéer om

hur kvinnor och män “ska vara” så reproduceras en könsmaktsordning. Denna maktordning

är enligt Nina Lykke (2003) viktig när man teoretiserar kön. Lykke (2003) menar att kön är

av stor relevans när man gör en intersektionell analys. Hon menar att könsmaktsordningen

ligger till grund för hur man teoretiserar kring andra maktaxlar inom intersektionalitet i den

feministiska forskningen.

Nation, kön och etnicitet går ihop med varandra, som nämnts ovan. Denna

sammanflätning menar Yuval-Davis (2006a) är viktig att beakta. Hon menar att de

maktaspekter som inkluderas i analysen, exempelvis kön, etnicitet och nation, måste förstås

som olika maktaxlar men att de samtidigt måste förstås som en helhet, eftersom de olika

maktaxlarna integrerar med varandra och medproducerar de andra maktaxlarna och skapar en

subjektsposition. Begreppet intersektionalitet kommer från den svarta feminismen och

myntades av Kimberlé Crenshaw (1989) och har sedan dess använts flitigt i forskarvärlden

och inte minst inom genusvetenskaplig forskning (se Yuval-Davis, 2006a; för en svensk

kontext se De los Reyes, Molina & Mulinari, 2007). Yuval-Davis (2006a; 2006b) beskriver

hur könsmaktsordningen bestäms av grupperingar av människor baserat på deras

könstillhörighet, samtidigt som detta också påverkas av andra maktaxlar som exempelvis
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etnicitet. Denna komplexitet innebär att gruppen kvinnor inte är homogen, utan att det också

skapas hierarkier och andrafiering inom gruppen.

Yuval-Davis teori baseras på att det finns på förhand urskiljbara maktaxlar som

analyseras. Ett annat sätt att diskutera intersektionalitet är det som Judith Butler tar upp som

en kritik mot “etc.” i distinktionerna av vilka maktstrukturer som ska analyseras inom

intersektionalitet (Phoenix & Pattynama, 2006). Butler menar till skillnad från Yuval-Davis

att intersektionell teori ska användas för att se hur diskursen skapar subjektspositioner utifrån

hur man talar om subjekten, dvs. man kan inte bestämma på förhand vilka maktaxlar som ska

analyseras (Phoenix & Pattynama, 2006). Butler menar också att intersektionalitet inte är en

uttömmande term och att de maktdimensioner som finns, finns i diskursen. Butler och

Yuval-Davis har olika perspektiv på hur man ser på intersektionalitet, Butler menar utifrån

poststrukturalismen att det är diskursen som avgör hur subjekt skapas medan Yuval-Davis

menar, utifrån en kritisk socialkonstruktivism, att det finns vissa maktaxlar som behöver

analyseras var för sig för att förstå intersektionalitet. I denna studie kommer jag att använda

mig av Yuval-Davis (2006a) definition av intersektionalitet och kommer särskilt fokusera på

etnicitet och kön.

För att koppla samman nation och kön så menar Yuval-Davis (1993) att kvinnor ofta

marginaliseras för att nationen vill kontrollera hur kvinnor ska bete sig och agera. Åse och

Wendt (2021) menar att kvinnors underordning legitimeras genom tanken om nationen som

kvinnornas beskyddare - kvinnorna byter lydnad mot beskydd. Yuval-Davis (1993) betonar

att den exkludering som sker genom att tillskriva personer en nationalitet och en

könstillhörighet tillsammans leder till en uppdelning mellan “vi” och “dom”, och att det är av

högsta relevans att diskutera könsmaktsordningen när man talar om nation. Hon beskriver

kopplingen mellan kön och nation som två olika maktaxlar för hur man identifieras av andra

och i andras definition så skapas även en självbild som tillhörig en nation och ett kön.

De teorier som presenterats här kommer användas för att undersöka hur kön och

nation kommer till uttryck i debatterna och hur de bidrar till att antingen utmana eller

reproducera rådande maktordningar.

3. Metod och etiska överväganden

3.1 Narrativ analysmetod

Narrativ analysmetod fungerar väl med de utvalda teorierna, eftersom metoden belyser vilka

narrativ som framkommer i debatten och hur personer i debatten konstrueras. Jag kommer att
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analysera narrativen som debatten ger upphov till och hur de som deltar i debatten

konstrueras i artiklarna. Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber (1998) som skrivit om narrativ

metod utifrån intervjustudier har även beskrivit hur man kan använda metoden vid analys av

text. Lieblich et.al. (1998:137) beskriver hur man i narrativ analys använder sig av text från

intervjuer eller annat fältarbete för att kategorisera materialet och sedan analysera det.

Narrativ analys ligger nära diskursanalys, men fokuset riktas inte på vilken diskurs som

framkommer i materialet och hur den är organiserad, utan på vilken berättelse som skrivs ut,

vilket språk som används samt vilka subjektspositioner som kan komma att träda fram i

materialet. Diskursanalys hade också varit en möjlig metod för denna studie. I en

diskursanalys hade jag fokuserat på vilka subjektspositioner som skrivs fram i materialet, den

fördel som finns i narrativ metod är att den öppnar för att även diskutera händelseförloppet i

berättelserna på ett annat sätt. Jag anser att händelseförloppet är viktigt när man talar om

debatter om offentlig konst eftersom ståndpunkter hos media kan förändras under debattens

gång. Jag kommer använda mig av narrativ metod på ett likartat sätt som Ylva Brune (2004)

gör i sin avhandling. Brune (2004:23) menar att det i all nyhetsmedia finns en berättare som

väljer vilken berättelse som ska förmedlas till läsarna och vilka delar av berättelsen som får

fokus i journalistiken. Det blir av relevans för genusvetenskaplig forskning eftersom

berättelser alltid sätter fokus på en aspekt, men utesluter andra. Det är ett sätt att dölja

strukturer, genom att inte berätta hela historien och således också, medvetet eller omedvetet,

bidra till att (re)producera makthierarkier genom media.

Brune har i sin avhandling (2004:216) samlat in material i form av nyhetsartiklar som

beskriver invandrare och sedan kategoriserat dem utifrån vilka subjektspositioner som skapas

i artiklarna. De kategoriseringar Brune (2004:218) använder sig av är “invandrartjejer” och

“invandrarkillar”. Hon har delat upp materialet mellan kategorierna och analyserat dessa

separat (Brune, 2004:217). Sedan jämför hon artiklarna med varandra för att hitta

likheter/skillnader mellan hur man porträtterar “invandrartjejer” och “invandrarkillar”. Brune

(2004:245) beskriver även hon hur stereotypiseringar och en strukturell exkludering av

personer som andrafieras framkommer i nyhetsartiklar i likhet med hur Hall (2013) beskriver

andrande som en struktur i hur man representerar personer i media.

Brune (2004:41) beskriver olika sätt att tolka nyhetsmaterial utifrån begrepp och

teman. Hon menar att nyhetsartiklar ofta har en bestämd tolkningsrepertoar och erbjuder

specifika “blickar” på ämnet de behandlar (Brune, 2004:43). Brune (2004:42) beskriver ett

brett spektra av analysverktyg för att analysera nyhetsmedia och jag har valt ut att använda

mig av det verktyg som hon kallar för rangordning av röster. Rangordning av röster handlar
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enligt Brune (2004:44) om hur man framställer personer i media och vem som får höras i

texterna. Mitt urval av analysverktyg från Brunes omfattande metodkapitel kommer från att

mitt material skiljer sig från det Brune (2004:217) arbetar med. Hennes material är främst

nyhetsrapportering och artiklar som behandlar händelser. Mitt material skiljer sig från Brunes

eftersom jag dels använder nyhetsrapportering om konstverken som händelser men också

inkluderar artiklar som beskriver olika personers åsikter och tolkningar av konstverken som

diskuteras.

Jag kommer att använda mig av Brunes (2004:45) analysfrågor för rangordning av

röster. Jag har modifierat frågorna något för att passa denna studie. Mina analysfrågor lyder;

- Vilka kategoriseringar organiserar textens perspektiv?

- Vem får tala och med vilket slags kunskap?

- Vilka identiteter och subjekt/objektspositioner konstruerar texten?

- Vad utesluts ur texten?

Genom dessa frågor kommer jag kunna besvara mina frågeställningar med ett fokus

på vilka maktordningar som beskrivs inom debatterna och hur dessa reproduceras eller

utmanas. Analysen kommer att behandla ett konstverk i taget. Jag ha valt att inte skriva ut

analysfrågorna för varje del av analysen utan kommer besvara dessa genom löpande text.

Efter analysen av debatten om varje konstverk kommer jag att jämföra dem med varandra.

Detta för att se om det finns likheter eller skillnader i debatterna. Det som gör narrativ metod

passande för studien är att den fokuserar på språket och narrativen i berättelserna. Det blir

möjligt att undersöka vilka narrativ som finns i artiklarna och analysera hur kön och nation

konstrueras, samt vilka subjektspositioner som skapas.

3.2 Etiska överväganden

Som tidigare konststuderande så valde jag detta ämne för att jag tycker att konstscenen är

intressant och eftersom jag själv arbetat med att uttrycka mig genom bild och installationer.

Min förkunskap innebar bland annat att jag redan hört talas om de utvalda verken. Som

uppsatsförfattare var jag dock tvungen att tänka igenom valet av konstverk på ett annat sätt

för att förstå om de är ett bra urval för att undersöka det jag vill studera. Det är ett aktivt val

att välja konstverk som skapat debatt, men som samtidigt debatterar frågor som är

allmängiltiga, såsom kön och nation. Konstverken representerar antingen abstraktioner av

kön/nation eller en känd person och debatterna kring konstverken diskuterar alla frågor om

strukturella hierarkier. I urvalet av artiklar har jag försökt att vara så opartisk som möjligt och
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försökt att få ett så representativt urval som möjligt för att spegla debatterna i stort. Samtidigt

måste jag såklart i analysen av debatterna reflektera över om och hur min egen tolkning av

konstverken och min egen syn på debatterna påverkar mina tolkningar. Vad betyder det att jag

som identifierar mig som svensk, vit, kvinna och feminist är den som gör tolkningarna? Detta

har jag funderat över under analysarbetet.

De etiska överväganden som gjorts är gjorda utifrån hur Anne Harris och Patricia

Leavy (2019:175) beskriver hur man arbetar med “non-living data”. Studien innefattar inga

informanter som skulle kunna behöva anonymitet, därför har jag inte tagit hänsyn till

anonymitet i denna studie. Eftersom alla artiklarna är publicerade och tillgängliga för

allmänheten så behöver inte dessa anonymiseras. Konstnärerna till verken, samt Zlatan, är

alla offentliga personer och därför anser jag inte att det är oetiskt att skriva ut deras namn. För

att studien ska vara så transparent i sitt utförande som möjligt har jag valt att referera till

författaren till artiklarna när jag citerar eller refererar till dem.

4. Material

4.1 Materialinsamling

Det empiriska materialet som kommer analyseras är ett antal artiklar som handlar om

konstverken. De utvalda artiklarna för varje konstverk kommer att presenteras nedan.

Artiklarna som kommer analyseras har valts ut utifrån en sökning per konstverk i

mediearkivet Retriever Research. Databasen tillåter även forskare att få tillgång till artiklar

som annars har en betalvägg, därför har betalväggar inte varit ett problem i

materialinsamlingen.

Urvalet av nyhetsartiklar har gjorts genom att fastställa ett datum för starten av

debatten i media om varje konstverk. Från det datumet så har sökningen sedan gjorts en

vecka innan och en vecka efter. Mediearkivet Retriever Research väljer själv bort artiklar som

har liknande innehåll till viss del, de som valts bort av databasen har inte tagits med i denna

studie. Förutom det första urvalet av artiklar som görs av mediearkivet automatiskt så har jag

läst alla artiklar som kommit upp för varje sökning, vilket har varit 50-70 stycken per

konstverk, totalt 183 nyhetsartiklar. Jag har sedan själv valt att bara ta med en artikel om det

finns flera identiska artiklar, till exempel om de är utskick av en nyhetsbyrå som publicerats

flera gånger i olika tidningar. Jag har sedan valt ut fem eller sex artiklar per konstverk att

analysera närmare. De utvalda artiklarna är ett urval baserat på att de är längre än ett utskick
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från en nyhetsbyrå, men även att de konstruerar ett narrativ. I urvalsprocessen har jag försökt

att få en så jämn fördelning som möjligt mellan nationella tidningar, lokaltidningar samt

public service. Urvalet är inte fördelat likadant mellan de olika debatterna, men jag har

försökt att göra urvalet så representativt som möjligt för debatten i sin helhet. Jag har valt att

endast använda mig av material som är skrivet och publicerat i dagstidningar. Jag har således

valt bort ljudfiler, radioinslag och videoklipp.

4.2 Artiklar

4.2.1 Falkholt - Fuck the world

Det avgörande datumet för materialinsamlingen för verket Fuck the world av Carolina

Falkholt är den 11 april 2018 då verket avtäcktes på Kronobergsgatan i Stockholm. Det

innebär att materialet är hämtat från och med den 4 april till och med den 18 april 2018.

Sökningen som gjordes var på sökorden “Falkholt Penis”, alltså konstnärens efternamn samt

ett ord som syftar till just det konstverket. Sökorden valdes utifrån att titeln Fuck the world

skulle kunna syfta till något av Falkholts andra konstverk. Sökningen gav 61 träffar under

dessa datum. Av dessa 61 så var 3 stycken ljudfiler och valdes därför bort. Bland de

kvarvarande 58 artiklarna fanns nio identiska artiklar som valdes bort. Det slutgiltiga urvalet

blev sex artiklar och dessa är; Marijana Dragic (2018) den 11 april i Dagens Nyheter, Robert

Stenkvist och Per Carlberg (2018) den 12 april i Expressen Debatt, Johann Bernövall (2018)

den 14 april i Vårt Kungsholmen, Paulina Neudling (2018) den 15 april i Göteborgs-Posten,

Wilma Eliasson (2018) den 15 april i Aftonbladet samt Patrik Lundberg (2018) den 17 april i

Aftonbladet.

4.2.2 Norström - Du gamla, du fria

För artiklar om Norströms verk så blev det avgörande datumet för debattens start dagen som

installationen färdigställdes på Sergels torg den 29 augusti 2017. Sökningen gjordes på

sökorden “Norström, Flagga” från och med den 22 augusti till och med den 5 september

2017. Denna sökning gav 74 träffar varav 4 stycken var ljudfiler som valts bort. Resterande

artiklar har lästs och dubbletter inom dessa 70 artiklar var 20 stycken. Av de kvarstående 50

artiklarna har jag valt ut sex stycken att analysera närmare. De utvalda artiklarna är; John

Falkirk (2017) den 29 augusti i Dagens Nyheter, Lydia Farran-Lee (2017) den 29 augusti på

SVT Nyheter, Christoffer Röstlund Jonsson (2017) den 31 augusti i Mitt i Kungsholmen,
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Anna Grönberg och Jakob Runevad Kjellmer (2017) den 31 augusti på SVT Nyheter,

Clemens Poellinger (2017) den 1 september i Svenska Dagbladet samt Bawar Ismail (2017)

den 3 september i Gefle Dagblad.

4.2.3 Linde - Zlatan-statyn

För Lindes konstverk så blev tidpunkten för debattens start dagen det kom ut till media att

Zlatan Ibrahimovic hade köpt in sig i Hammarby IF och då “övergett” Malmö FF. Innan detta

datum finns artiklar om resningen av statyn, men eftersom debatten tog en vändning när

Zlatan fattade beslut om att köpa in sig i Hammarby IF så är urvalet för denna studie baserat

på när det kom ut till media den 26 november 2019. Sökningen som gjordes för Lindes verk

blev således från och med den 19 november till och med den 3 december 2019 och sökorden

som användes var “Linde Zlatan”. Resultatet blev 72 artiklar varav 17 stycken var ljudfiler

som valts bort för min studie. I detta fall så var även vissa artiklar helt av irrelevans då de

nämnde Zlatan av någon annan anledning än i relation till statyn, dessa valdes bort. Av de 49

återstående artiklarna som har lästs om Lindes verk så var nio artiklar identiska och togs inte

med i det slutgiltiga urvalet. Av de då kvarvarande 40 artiklarna har jag valt ut att vidare

analysera fem artiklar. Dessa är; Hugo Lindkvist (2019) den 27 november i Dagens Nyheter,

Maja Strömberg (2019) den 27 november i Expressen, Kenan Habul (2019) den 28 november

i Sydsvenskan, Teodor Dimblad och Mats Klingen (2019) den 29 november i Skånska

Dagbladet och Federico Moreno (2019) den 29 november i Expressen.

5. Analys

För att svara på studiens forskningsfrågor om hur maktstrukturer reproduceras, och vad som

utelämnas ur debatterna kommer jag att använda mig av de analysfrågor som beskrivits i

metodavsnittet. Dessa kommer att besvaras genom löpande text för ett konstverk i taget.

5.1 Falkholt - Fuck the world

Narrativet som framkommer i debatten kring Falkholts verk berättar en historia om hur verket

avtäcks och strax därefter blir grannar och andra passerande upprörda och vill att verket ska

målas över. Berättelserna går isär när det kommer till ifall konstnären har gått för långt eller

inte. Narrativet är samstämmigt när det kommer till konstnärens intentioner, att öppna för

diskussion om sexualitet och frihet, och att det har öppnat för debatt eftersom verket i sig

uppfattas som stötande. Falkholts intention om att väcka samtal har lyckats, men samtalen
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förs inte kring sexualitet och frihet utan om huruvida verket är så stötande och kontroversiellt

att det ska tas ned. Debatten går isär i frågan om verket ska få vara kvar hela

visningsperioden eller inte. Vissa anser att det är ett bra verk och ska få stanna hela den tänkta

perioden, medan andra anser att det är stötande och ska målas över. Huvudpersonen i

debatten är Carolina Falkholt själv som beskrivs som en konstnär som försöker öppna upp för

diskussion (Dragic, 2018).

I debatten kring Falkholts verk anser sig de som deltar i debatten veta hur de ska

hantera den uppstådda krisen när många blir upprörda och vill säga sitt om verket. Stenkvist

och Carlberg (2018) båda politiker för Sverigedemokraterna (SD) skriver i en debattartikel att

de anser att Falkholt gått över gränsen:
Det är en fundamental frihet att kunna röra sig i det offentliga rummet utan att bli utsatt för

mer eller mindre provocerande budskap om sexualitet. [...] Det finns gott om konsthallar och

utställningar där Falkholt och hennes kolleger kan praktisera sin frihet, då enbart för de som

faktiskt är intresserade. (Stenkvist & Carlberg, 2018).

Stenkvist och Carlberg anser här att den konstnärliga friheten kan försvara verket, om det

placeras inomhus, eller där offentligheten inte måste ta del av verket. De menar att Falkholt

passerat gränsen - för att det är offentlig konst, och inte bara konst. Ett liknande argument

finns i en artikel av Neudling (2018). Hon beskriver Falkholt som en “blottare” och skriver

att “det finns ord för folk som står bland barn och håller upp bilder på erigerade kön”

(Neudling, 2018). Neudling skriver vidare att “Men Falkholts dickpic är offentlig konst, och

gör inte skillnad på mottagare som bett om att se den eller inte.” (Neudling, 2018). Neudling

hänvisar till metoo-debatten där det diskuterades att dick-pics aldrig kan antas vara frivilliga

att titta på. Citatet beskriver hur konstverket har gått över gränsen för att man inte kan undgå

att se det. Nuedling (2018) drar även paralleller mellan Falkholts verk och Lars Vilks

karikatyr, något som även Stenkvist och Carlberg (2018) gör liknelser till genom citat som;
Samhällets elit hade inga problem att ta avstånd från bilder som på något mystiskt sätt skulle

föreställa profeten Mohammed (ingen kan ju veta hur han ens såg ut), men allt annat - gärna

det man gissar är maximalt provocerande - går tydligen utmärkt att smycka det offentliga

rummet med. (Stenkvist & Carlberg, 2018).

Vilks rondellhund används ofta i debatter kring om konsten gått för långt eller inte, och har

blivit en referens för var gränsen går för den konstnärliga friheten. Det som blir intressant i

jämförelsen mellan Falkholt och Vilks är att Falkholts verk målades över, medan Vilks

rondellhund, stoppades i en utställning, men publicerades senare i flera dagstidningar

(Svantesson, 2007).
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De som istället anser att Falkholt har skapat ett verk som kan öppna för att diskutera

kön och sexualitet menar att verket öppnar för diskussion och väcker en viktig debatt om hur

man pratar om kön (Eliasson, 2018; Lundberg, 2018). Lundberg (2018) skriver att “Jag

tänker osökt på hur det hade varit om kön inte var tabu. Kanske hade jag och alla andra

pojkar låtit bli att rita så många erigerade snoppar” (Lundberg, 2018). Eliasson (2018) har

intervjuat betraktare och citerar några som tycker att det ska få stanna på väggen hela

utställningsperioden, ett exempel är en person som säger “Löjligt, hade det varit ett naket

fruntimmer hade ingen reagerat [...]” (Eliasson, 2018). Både Eliasson och Lundberg menar att

Falkholt inte har gått för långt, utan gör helt rätt i att öppna för debatt genom konstverket.

Lundberg (2018) beskriver henne som att hon försöker ta tillbaka makten över sitt eget kön

och även förövarens dito. Det handlar genom hela debatten om sexualitet som också är ett

vanligt förekommande ord i artiklarna och hon beskrivs som att hela hennes konstnärskap

handlar om sexualitet och frihet och att temat följer henne. Ett exempel på det är

formuleringen
För fyra år sedan ville riksdagsledamoten Margareta Larsson (SD), numera politisk vilde,

kasta henne i fängelse. Falkholts vaginamålning på en högstadieskola i Nyköping var sexuellt

ofredande av minderåriga, menade Larsson. Nu har Carolina Falkholt alltså gått över till

erigerade penisar (Lundberg, 2018).

De olika perspektiven i debatten blir tydliga om man sorterar mellan de som likställer

Falkholt med Vilks, och de som gör metaforer till klotter och att rita könsorgan som barn.

Förutom debattörerna så kommer även fastighetsägarens marknadsområdeschef, Camilla

Klint, in i debatten. Klint kommenterar hur fastighetsbolaget har hanterat uppståndelsen kring

verket och går ut med pressmeddelanden om att verket kommer att få stanna på väggen i en

vecka men sedan målas över (Dragic, 2018). Klint beskrivs endast i sin yrkesroll men blir

citerad många gånger, vilket speglar att debattens huvudfråga handlar om ifall konstverket

ska målas över eller inte. En annan person som får höras i debatten är Mårten Castenfors som

är chef för Liljevalchs konsthall i Stockholm. Han kritiserar verket genom att säga att det

kommer att slå tillbaka mot andra konstnärer och deras möjligheter att ställa ut

muralmålningar i staden (Dragic, 2018). Castenfors titel gör honom till expert på konst och

konstscenen vilket gör att hans kritik av verket uppfattas som tung.

Kärnan i narrativet kring Falkholts verk är den konstnärliga friheten och att den ska

bevaras för att Sverige är ett fritt land där konstnärlig frihet värderas högt, något alla är

överens om. Den konstnärliga friheten står över mycket annat, men när konsten blir

provokativ så börjar man debattera om den konstnärliga friheten har en gräns. Var den
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gränsen går tas även upp av Haffsteinsdóttir (2015:207) som menar att den går någonstans

mellan att det är provocerande och direkt stötande. Även i debatten kring Falkholts verk dras

en gräns och i det här fallet är gränsen tydlig mellan de som uppfattar verket som att det

provocerar till diskussion och de som uppfattar det som stötande.

Falkholts intentioner med verket går delvis förlorade i debatten kring verket, dels för

att debatten handlar mer om ifall målningen ska få visas eller inte, och dels eftersom motivet

mer diskuteras i relation till vad Falkholt gjort tidigare, än att diskutera sexualitet och frihet.

Haffsteinsdóttir (2015:106) menar att kvinnliga konstnärers intentioner ofta förloras för att

debatten snarare fokuserar på vem konstnären är än vad verket i sig representerar. Hon menar

att det är vanligt att kvinnliga konstnärers verk blir minimerade till att debatteras utifrån

konstnärens kön istället för intentionerna bakom det (Haffsteinsdóttir, 2015:107). Det som

beskrivs av Haffsteinsdóttir kan appliceras på debatten kring Falkholts verk. Debatten

konstruerar Falkholt på ett sätt som gör att intentionerna bakom verket knyts till hennes

person, snarare än till själva målningen.

Kritikerna tillskriver Falkholt en negativt laddad subjektsposition. Hon porträtteras

som dålig eftersom hon skapar problem för andra konstnärer och tvingar människor att titta

på dick-pics (Dragic, 2018; Neudling, 2018). Konstruktionen av Falkholt i debatten kan antas

bero på hennes historia av att skapa stötande målningar på offentliga platser. Den kritik som

riktas mot henne både kring det här konstverket, men också tidigare verk, gör konstnärens

eget ansvar tydligt i relation till den konstnärliga friheten.

Debatten kring Falkholts verk, och Falkholts intention med verket, kan liknas med hur

Zebracki (2020a) diskuterar hur offentlig konst kan öppna för samtal om sexualitet och kön.

Den konst som ställs ut och handlar om sexualitet och kön, kan öppna för att andra verk om

samma ämne kan få ställas ut (Zebracki, 2020a). Eftersom verket ställdes ut blir det relevant

att debattera hur man ser på sexualitet och kanske kan det, trots motstånd, ändå ha bidragit

med något till debatten om kön och sexualitet. Fokuset i debatten handlar om ifall verket är

stötande eller inte, men det kan ändå öppna för att fler verk som handlar om just kön och

sexualitet får ställas ut, även om debatten inte kretsar kring det. Eftersom verket är offentligt

så berör det fler än vad det hade gjort om det ställdes ut på ett galleri eller museum. Men det

gör också att “blicken” (Collins, 2017) som riktas mot verket blir tydligare, eftersom det når

fler betraktare än om det ställts ut inomhus. Hade verket ställts ut på ett galleri hade det inte

tolkats utifrån en lika tydligt objektifierande blick. Blicken som riktas mot verket styrs enligt

Brune (2004:25) av hur media porträtterar verket. I debatten blir en kärnfråga om man får

visa bilder av kön i offentligheten, bland annat görs jämförelser med nakna kvinnor
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(Eliasson, 2018). Men i det här fallet är det det manliga könsorganet som avbildats. Penisen

blir i det här fallet objektifierad, vilket bryter mot synen på mannen som aktivt subjekt. När

den manliga objektifierande blicken riktas mot det manliga könsorganet överskrids således en

gräns (Collins, 2017). Som Eliasson (2018) skriver så hade ingen reagerat om det var ett

kvinnligt könsorgan som ställts ut. Det argumentet kan bero på att objektifieringen av

kvinnliga kroppar är vanligt inom konsten och anses därför inte lika stötande. Det visar att

den manliga blicken följer med i konsten och hur man uppfattar den (Collins, 2017).

En fråga som uppstår när man analyserar narrativet är om det handlar om storleken på

verket eller färgsättningen (blågult) på det som bidrar till att människor blir så upprörda.

Skulle det kunna handla om att färgen också på ett sätt talar om nationen och flaggan och

kopplar den hotfulla erigerade penisen till den svenska nationen, eller handlar det enbart om

kön och sexualitet? Narrativet som framkommer i artiklarna är fokuserat på kön men i en

vidare analys av konstverket skulle man kunna anta att det även provocerar för att det på ett

sätt talar om hur patriarkatet och nationen hänger samman, något som helt utelämnas i

debatten, och därmed naturaliseras. En annan aspekt som utesluts ur debatten är placeringen

av verket. Väggen där verket är målat ligger intill polishuset i Stockholm, vilket hade kunnat

kommenteras. Frånvaron av diskussion kring just färg och placering i debatten är intressant

och säger också något om gränserna för vilken debatt som skapas.

Debatten om Falkholts målning kom att handla mer om ifall verket var stötande än om

sexualitet och frihet. Debatten karaktäriseras också av att fokusera på könsaspekten i verket

och därmed osynliggörs det blågula budskapet och hur kön och nation hänger samman.

5.2 Norström - Du gamla, du fria

Narrativet som framkommer i debatten kring Norströms verk beskriver en debatt kring hur

verket avtäcks och direkt, utan att ha sett verket, går Erik Slottner (KD) ut med ett uttalande

om att verket är “osmakligt” (Falkirk, 2017). Ett par dagar senare anhåller polisen en man

som försökt klättra upp i konstverket och såga ner flaggan (Röstlund Jonsson, 2017). Det

framkommer också lite senare att det misstänks vara plagiat av den isländska konstnären Eva

Isleifsdóttirs verk från 2008 (Grönberg & Runevad Kjellmer, 2017). Fokuset ligger, även i

den här debatten, på vad som räknas till den konstnärliga friheten. I det här fallet handlar det

dock om när något är en skändning av flaggan. I likhet med debatten om Falkholts verk så går

narrativet isär vid frågan om Norström har gått för långt. Norström beskriver sin egen

intention med verket som
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Verket är intressant för det går att tolka från både vänster och höger. Jag hoppas att det leder

till en diskussion och att folk från båda läger kan mötas och tillsammans räta upp stången

(Falkirk, 2017).

Han menar att det är en hyllning till Sverige och att han försöker återta flaggan, som blivit en

symbol för nationalistiska rörelser. Narrativet handlar om flaggan, och det som anses

skändande är att flaggan sitter på en flaggstång som är böjd. Flaggstången kan ses som en

fallossymbol vilket kan tolkas som att flaggan i detta fall har tappat sin potens. Narrativet går

isär när det kommer till ifall Norström har skändat flaggan eller inte, och om det är ett hån

mot Sverige eller bara konst.

Huvudpersonen i debatten kring Norströms verk är Norström själv. Han beskrivs som

en typisk svensk konstnär som skapat ett verk som väckt uppmärksamhet. Norströms tidigare

konstverk har inte diskuterats på samma sätt som detta, men han har använt flaggan som

symbol även i andra verk. Det läggs inte någon större vikt vid Norström som person, med

undantag för att han har växt upp i Dalarna (Falkirk, 2017).

Fokuset för debatten är ifall Norström har gått för långt eller inte. Debatten går isär

där vissa menar att han har gått över den gräns som finns för den konstnärliga friheten medan

andra tycker att verket ska försvaras. Norströms verk jämförs även det med Vilks

rondellhund. Som tidigare nämnts så är Vilks rondellhund lite av en måttstock för ifall en

konstnär har gått över gränsen. Ett exempel är journalisten Bawar Ismail (2017) som skriver
Vår vackra blågula fana bör inte vara något undantag, även om jag personligen också tycker

att den krökta flaggstången är ovärdigt en av Sveriges främsta symboler. Politiker bör dock

inte kräva att konst de ogillar inte ska få ställas ut. Ingen i Sverige förkroppsligar väl vikten

av att värna den konstnärliga friheten som konstnären Lars Vilks (Ismail, 2017)

Ismail (2017) menar att Vilks inte förtjänade att få så mycket hat för rondellhunden och att

Norströms flaggstång ska beskyddas på samma sätt även om det enligt honom är “ovärdigt”

att gestalta flaggan såsom Norström gjort. Till skillnad från Vilks rondellhund så handlar

Norströms verk om nation och inte religion. I Norströms fall är de som eventuellt tar illa upp

av verket de som också har makten, de som definieras som svenskar. Medan Vilks verk

kränker muslimer, som i en svensk kontext är en grupp som ofta andrafieras.

En annan jämförelse med tidigare provocerande konstverk görs av Poellinger (2017)

som i Svenska Dagbladet skriver att Norströms verk är ett sätt för Kulturhuset att få mer

uppmärksamhet. Poellinger (2017) skriver att
Värt att hålla i minnet är att Kulturhuset Stadsteaterns vilja att slå ett slag för konstnärlig

fri het har tydliga gränser, det får inte bränna till på allvar. Man till lät inte konstnären Makode
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Lin de att skriva sin utställnings titel ‘[N-kungens]2 återkomst’ på husets fasad. (Poellinger,

2017)

Poellinger (2017) menar att kulturhuset sätter en gräns för hur provokativ konsten får vara i

deras regi. Det finns också en maktdimension i vem som får lov att provocera och ställa ut.

Om man ska se denna skillnad mellan Makode Aj Linde som blev nekad från att skriva sin

utställningstitel på fasaden och Norströms flaggstång så kan man tänka sig att det spelar roll

vilken etnicitet konstnären har, men också vem det provocerar. Flaggan i sig provocerar fram

en diskussion om nationalitet medan Aj Lindes verk hade kunnat uppfattas som kränkande,

men också som att Kulturhuset bidrog till att reproducera rasism. På samma sätt kränker

Vilks verk muslimer och bidrar till en maktordning baserad på etnicitet. Norströms verk å

andra sidan kränker abstraktionen “nationen”, som knappast kan sägas vara strukturellt

underordnad, utan snarare måste anses ha en normerande makt. I debatten likställs kritik mot

makten och nationen med verk som förmodas provocera personer som redan är underordnade

i det svenska samhället.

Det finns flera röster i debatten som försvarar Norströms verk genom att hänvisa till

den konstnärliga friheten. Exempelvis så skriver Falkirk (2017) att Johan Wirfält,

forum-/debattchef på kulturhuset, beskriver deras uppdrag som
[...] Vårt uppdrag är att värna yttrandefrihet, konstnärlig frihet och att skapa mer kultur på

Sergels torg. Det här ligger helt i linje med det uppdraget, säger Johan Wirfält. (Falkirk,

2017).

Wirfält får rollen som expert på området och beskrivs som att ha rätt när det kommer till att

ställa ut verket. När det kommer upp att verket eventuellt skulle kunna vara ett plagiat av Eva

Isleifsdóttirs konstverk på Island 2008 säger Wirfält att “Mattias Norström ser det här som

sitt självporträtt, det är en svensk flagga och jag ser det som unikt.” (Grönberg & Runevad

Kjellmer, 2017). Isleifsdóttir får även hon höras och säger att hon själv inte känner sig

plagierad och tycker det är positivt att verket har väckt reaktioner i Sverige (Bild). Norström

bemöter kritiken om plagiat genom att säga
Det är bara att gratulera att hon äntligen får lite uppmärksamhet för sin flaggstång, som inte

fått någon uppmärksamhet innan. (Grönberg & Runevad Kjellmer, 2017).

Med tanke på hur lika konstverken är, så är uttalandena intressanta. En tolkning av dessa

uttalanden i ljuset av teorierna om kön och nation är att Norström som man utgår från att han

2 Titeln på Aj Lindes utställning är problematisk. Konstnären själv beskriver titeln som att han försöker
appropriera det rasistiska uttryck han blivit kallad under hela sitt liv (Lenas, 2015). Till en början hade jag inte
tänkt censurera citat eftersom det är ett sätt att osynliggöra att det förekommer sådana ord i debatten. Eftersom
ordet kan uppfattas som kränkande har jag ändå valt att ändra i citatet.
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kan låna idéer från andra (kvinnliga) konstnärer utan att behöva stå till svars för det. Han

framställer det dessutom som att han har hjälpt Isleifsdóttir att få uppmärksamhet för sitt verk

och således gjort något bra och att hon ska vara tacksam för den uppmärksamhet hon fått.

Genom att Norström uttrycker sig som han gör, och eftersom han är man och Isleifsdóttir är

kvinna så är det lätt att tolka det som att han aktualiserar de könade

beskyddad/beskyddar-rollerna som beskrivs av Iris Marion Young (2003). Young (2003)

menar att beskyddarrollen som tillskrivs män gör att kvinnor “ger upp” delar av sin frihet för

att bli beskyddade av män och av nationen, vilket gör att de står i tacksamhetsskuld till

männen. I detta fallet beskriver sig Norström som beskyddaren, som hjälpt Isleifsdóttir, och

den som hon står i tacksamhetsskuld till även om hon ställde ut sitt verk långt innan Norström

gjorde det. Hennes uttalande om att hon inte känner sig plagierad passar också in i den

mediala konstruktionen av beskyddare/beskyddad som kommer till uttryck här. För att slippa

diskussion om vem som har rätt till den böjda flaggstången så låter hon honom ställa ut

verket utan att ge sig in i debatten om plagiat.

Diskussionen om eventuellt plagiat framställer samtidigt Norström som den dåliga

eftersom det inte är en originell idé och har gjorts tidigare. Förutom den här kritiken så

konstrueras han i övrigt som den goda i den huvudsakliga diskussionen där Slottner

framställs som den dåliga parten som vill göra konstverket till en politisk debatt.

Den svenska flaggan som symbol för nationen för också tankarna till just nationalitet

och vem som tillhör nationen. Slottner säger till DN att
Flaggstången skickar otroligt märkliga signaler, att vi inte skulle vara stolta över Sverige och

vår flagga. [...] – Väldigt många kommer inte begripa att det är konst. Utländska besökare

och invandrare kommer att undra. (Falkirk, 2017).

Om man ser hur Dahlstedt och Ålund (2018) beskriver nationen och mellanförskapet, så kan

man anta att Slottners uttalande talar om invandrare som en grupp som “inte förstår”

innebörden av konstverket. Genom den tolkningen av uttalandet kan man koppla det till hur

invandrare inte får tillåtelse att identifiera sig med Sverige och den svenska flaggan på

samma premisser som personer som är födda i landet. Slottner spär därmed på bilden av

“invandrare” som en grupp som varken tillhör sitt hemland eller Sverige. Ett annat sätt att

tolka uttalandet är att han menar att flaggan representerar svenskhet och att “invandrare” inte

kommer känna sig välkomnade av konstverket även om de är svenskar.

Att flaggan ska representera svenskhet kan också antas skapa ett utanförskap liknande

det andrafierande som Hall (2013:247) beskriver. Genom att definiera vad som är svenskt så

skapas också ett utanförskap för de som inte representeras av flaggan som symbol. Man kan
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också analysera Slottners uttalande som att han inte anser att “invandrare” representeras av

flaggan, och därmed utesluts ur sammanhanget att vara svensk. Flaggan som symbol för

nationen kan även kopplas till Yuval-Davis (2006b) teorier om hur man känner tillhörighet

till en nation. Enligt Yuval-Davis (2006b) så kan man antingen känna tillhörighet till nationen

genom att vara född i landet, eller genom att leva i ett land, vara del av en gemensam kultur,

social kontext och anamma nationella symboler. En typisk nationell symbol som används för

att bygga en samhörighetskänsla med är just flaggan, och verket kan uppfattas som stötande

för att någon gör narr av den symbol man har skapat ett band till.

Flaggstången i sig representerar också en maktdimension, som delvis utesluts ur

debatten. Flaggstången är en fallossymbol och representerar i sig kön och kan tolkas som att

den visar dels en fallen nation men också en fallen mansbild, genom beskrivningar som “en

slokande flaggstång” (Grönberg & Runevad Kjellmer, 2017) och “En flagga vars stång ser ut

som den vissnat” (Farran-Lee, 2017). Debatten utelämnar till stor del diskussionen om just

hur flaggstången och flaggan representerar kön och hur patriarkatet och nationen tillsammans

skapar en maktdimension. Åse och Wendt (2021) beskriver hur mansidealet genom historien

har handlat om mäns rätt att använda våld för att skydda nationen medan kvinnans ansvar är

att ta hand om nationens framtida invånare. Utifrån hur debatten beskriver verket så kan man

tolka det som att nationen och mansidealet utmanas genom verket.

Avsaknaden av debatt kring flaggstångens betydelse visar att media väljer vilken del

av konstverket som presenteras i debatten. Det saknas en ingående diskussion om hur kön

och fallossymbolen påverkar hur man uppfattar konstverket och debatten riktas främst mot

just flaggan och vem som representeras av den.

Debatten om Norströms verk kom även den att handla om ifall verket var stötande

eller inte. Även här osynliggörs kopplingen mellan kön och nation när verket endast tolkas i

termer av nation.

5.3 Linde - Zlatan-statyn

Berättelsen som finns i debatten kring Zlatan-statyn är att alla artiklar tycker att Zlatan har

förrått Malmö i sitt köp av Hammarby IF. Alla ställer sig på samma sida i debatten och

berättar en historia om hur Zlatan erövrade det svenska folket och blev otroligt hyllad, något

som också statyn representerar. Genom köpet av Hammarby IF övergav han sitt Malmö och

blev således en svikare. Debatten fokuserar på hur han har förrått Malmö och gått från att

vara väldigt omtyckt, av fler än bara sina supportrar, till att bli “Judas” som köper fel

23



fotbollsklubb. Han har tills köpet av Hammarby IF representerat Sverige inom fotboll, men är

nu inte längre välkommen i Malmö och har återigen blivit andrafierad på grund av sitt etniska

ursprung. Zlatans etniska ursprung gör att han konstrueras som “invandrare” även om han är

född och uppvuxen i Sverige.

Zlatan Ibrahimovic är huvudpersonen i debatten om Lindes konstverk och blir

omtalad i alla artiklarna och har det största fokuset. Personer som deltar i debatten anser sig

veta hur Zlatan tänkt när han förrått Malmö och det svenska folket genom köpet av

Hammarby IF, även om han inte själv uttalar sig i debatten. Däremot så anser de som uttalar

sig i debatten att de vet att köpet var “dåligt” (Habul, 2019). Genom den vandalism som sker

när nyheten kommer ut så blir Zlatan kallad “Cigani” (“romsk person” i en rasistisk

betydelse), som klottras på statyn (och reproduceras i de publicerade artiklarna), och “Judas”

(namn på en förrädare i en kristen logik), som klottras på hans port i Stockholm (Strömberg,

2019). Han konstrueras som en svikare, han sviker både MFF och Malmöborna genom att

han köpt en del av Hammarby IF. I artikeln av Moreno (2019) beskrivs han dock som en

hoppfull Malmögrabb som visat Sverige mycket styrka och hur man “dribblar bort hatarna”

(Moreno, 2019). Den subjektsposition Zlatan blir tillskriven är framförallt att han inte längre

är malmöit, han tas ifrån sin identitet som malmökillen som visade att det går att bli bäst,

även om man inte haft alla förutsättningar. Han konstrueras som en före detta hjälte som nu

blivit en svikare (Habul, 2019).

Politiker från både Socialdemokraterna och Moderaterna får plats i debatten, Katrin

Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd för

Socialdemokraterna var vid invigningen väldigt positiv till statyn. Hon skriver dock senare

till Sydsvenskan att hon är glad att Malmö FF är medlemsägt och inte kan köpas upp (Habul,

2019). Torbjörn Tegnhammar (M) får också säga sitt om statyn och tycker att det är bra att

MFF inte går att köpa, men också att Zlatan nog ändå kommer finnas kvar hos fotbollsfans i

Malmö när det här har blåst över (Habul, 2019). Politikerna som får plats i debatten

framställs som krishanterare i likhet med hur fastighetsägaren är del av debatten om Falkholts

verk. De hanterar den uppstådda krisen genom att förtydliga att MFF inte går att köpa men i

övrigt porträtteras de inte alls. Förutom dem så får Linde uttala sig om vad som har hänt med

statyn. Han beskriver händelserna så här:
- Det är som när en svartsjuk äkta man ser en annan kille kika på hans fru ute på stan, varpå

han misshandlar sin fru. Det är samma idiotiska beteende vi ser från MFF:s supportrar nu.

(Dimblad & Klingen, 2019).
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I en annan artikel citeras Linde säga “Är de precis lika korkade som AIK:arna, där nere i

Malmö?” (Lindkvist, 2019). Lindes uttalanden kring de som vandaliserar aktualiserar en

könsdimension i debatten. De som vandaliserar verket antas i alla artiklarna vara män och de

är arga på att Zlatan har gjort något som de inte anser är bra. Den könade metaforen

“svartsjuka män” (Dimblad & Klingen, 2019) konstruerar vandalismen som illegitim,

samtidigt som de skapar en förklaring till vandalismen. Det konstrueras en bild av att det är

män som vandaliserar och även om det är fel, så är det i någon mån begripligt att de gör det.

Debattörerna förstår ilskan hos tidigare supportrar, även om de beskriver den som fel, så blir

den delvis rättmätig eftersom alla är överens om att skälet till vandalismen kan väcka känslor

som “svartsjuka”. På så sätt är alla överens om att Zlatan är en svikare, både de som

vandaliserar men även debattörerna. Det finns en idé om att han inte har gett tillbaka lika

mycket till Malmö och främst Rosengård, där han är uppvuxen, som han fått av staden vilket

gör människor besvikna. Moreno (2019) skriver att Zlatans köp av Hammarby IF är ett svek

mot Rosengård som förort och att köpet blir obegripligt när han hade kunnat arbeta med

Malmö FF.

Samhörighet och gemenskap kopplas också till var han kommer från och hur han har

fått personer som annars inte identifierat sig med svenskhet och landslaget att göra det

(Moreno, 2019). Det blir också en konstruktion av Zlatan som representant för Sverige. I

landslaget representerade han många som tidigare inte känt sig representerade, men detta

ändrades när han köpte in sig i Hammarby IF. Det blir därför en diskussion om nationalitet

och representation i likhet med hur Hall (2013:247) definierar representationen av den

“andre”. Hall (2013:221) beskriver också hur andrafierade personer ofta representeras inom

sport, men bara så länge de vinner. Om de slutar spela för ett land så återgår de ofta till att bli

andrafierade. Zlatan har nu än en gång hamnat i en typ av andrafiering, baserat på sin

etnicitet. Debatten går också in på hur nationalism och rasism blir en fråga som behöver tas

upp i förhållande till det som hänt med statyn och hur Zlatan blivit hatad för sitt beslut.

Utifrån hur Yuval-Davis (2006a) beskriver kopplingen mellan identitet och makthierarkier

kan man se att Zlatan-debatten förminskar hans identitet. Från att ha varit en representant för

hela svenska folket, och till och med fått en staty, till att bli bara en affärsman som fattat ett

dåligt beslut enligt hans tidigare supportrar.

Vem som blir representerad i offentlig konst och hur de som representeras framställs

beskrivs även av Demetriou och Wingo (2018) som beskriver hur människor vill vandalisera

statyer av mäktiga män i USA. De menar att aggressionerna mot statyerna i USA baseras på

att de som avbildats är symboler för en underliggande rasism, och den koloniala historien i
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landet (Demetriou & Wingo, 2018). I Zlatan-fallet är det istället tvärtom där han är den som

blir utsatt för rasism vilket också är en dimension i debatten. Zlatan har varit väldigt omtyckt

som fotbollsspelare och har länge representerat Sverige inom fotbollen. Men det finns också

ett underliggande kontrakt som säger att Zlatan är accepterad som representant för Sverige så

länge som han beter sig på ett visst sätt. Det kontrakt som finns mellan Zlatan och Sverige

kan tolkas som att han representerar den lyckade integrationen. Ändå blir han utsatt för

rasism och rasismen används för att sänka honom när han bryter det kontrakt som finns

mellan honom och nationen. Debatten konstruerar Zlatan som den “andre” och han blir

fråntagen sin identitet som representant för Sverige och det svenska folket.

Han positioneras som svikare och således hamnar han än en gång i en roll som

andrafierad på grund av sitt etniska ursprung. Om man utifrån andrafiering ser på Zlatan som

en utomstående eller “invandrare” så blir diskussionen om vem som är svensk och vad

svenskhet är relevant. Zlatan har spelat för det svenska landslaget under stora delar av sin

karriär och man kan utgå från att han känner en samhörighet med Sverige. Vid resningen av

statyn sa han att “han har hela Rosengård som beskyddar den” (Strömberg, 2019). Den

samhörighet som finns där kan diskuteras i relation till Yuval-Davis (2006b) teori om

tillhörighet. Tillhörighet baseras enligt Yuval-Davis (2006b) inte på var man själv kommer

ifrån, eller var ens föräldrar kommer ifrån, utan från att man skapat sig en identitet som tillhör

en viss nation genom social positionering. Det går även att koppla till Dahlstedt och Ålund

(2018) som beskriver hur svenskheten också tar sig uttryck i “förorter” genom att man skapar

en samhörighet med de som lever på samma plats men att den samhörigheten också skapas

gentemot nationen.

I debatten ändras Zlatans position genom köpet av Hammarby IF och man kan

resonera kring detta utifrån hur han konstrueras. Nixon (2013:304) menar att den moderna

mannen har blivit mer sexualiserad under 1900-talet och att den manliga kroppen

representerar mer än bara en kropp. Enligt Nixon (2013:314) finns en korrelation mellan vem

som syns och vilken kropp som representeras. Statyn representerar inte direkt en sexualiserad

kropp, men den är relativt avklädd och mycket större än en levande person. Om den är

sexualiserad eller inte beror dock på vem som är betraktare och vilken “blick” den har på

statyn (Collins, 2017). Statyn är också till skillnad från de andra konstverken som diskuterats

här en mer klassisk typ av offentlig konst. Det är en 3.5 meter hög staty av en man som gör

en segergest. Det menar Folkesdotter och Malmström-Ehrling (2007:52) är en vanlig typ av

offentlig konst, att man genom skulpturer hyllar män för sina sportsliga segrar. Det kan tolkas
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som att statyn borde bli mer accepterad än konstverk som är mer abstrakta eller modernistiska

i sitt uttryck, eftersom det är ett klassiskt konstverk i offentligheten.

Det finns i narrativet en avsaknad av att explicit diskutera kön, men underliggande

könar debatten alla som får ta plats i den genom hela berättelsen. De som deltar i debatten är

främst män, eller konstrueras som män, och det skrivs fram som fel men begripligt att de

vandaliserar statyn när vandalerna beskrivs som “svartsjuka män” (Dimblad & Klingen,

2019). Debatten könar också sporten och konstruerar sport som manligt. Den berättelse som

framkommer i debatten är väldigt könsstereotyp. Linde sätter en prägel på hur vandalismen

diskuteras genom sina uttalanden. Det kan ses som att användandet av våld mot statyn på ett

sätt legitimeras genom att det görs begripligt att män använder våld för att skydda sin stad

från Zlatan och hans köp av Hammarby IF och att alla, inklusive politikerna kritiserar Zlatans

köp. Det finns även likheter i narrativet till hur Lykke (2003) beskriver den

könsmaktsordning som finns i Sverige och hur kön spelar roll för hur man beskriver

människor och skapar handlingsutrymmen. Det maskulina handlingsutrymmet att uttrycka

aggressioner fysiskt, gör det begripligt att konstverket vandaliseras. Andrafieringen av Zlatan

spelar också in i hur vandalismen diskuteras. Det handlar inte exklusivt om kön och vem som

vandaliserar men också om nationen och tillhörighet till nationen. Debatten utesluter aspekten

att den vandalism som statyn utsätts för inte hade gått att legitimisera på samma sätt om det

inte fanns en underliggande maktordning när det kommer till nation, och vilken nation Zlatan

egentligen tillhör.

Lindes debatt skiljer sig från de andra eftersom statyn inte har någon intention att

väcka debatt. Det är heller inte konstverket, utan den som avbildats, som väcker känslor. Det

är synligt hur nation/etnicitet används för att förklara känslorna och det görs genom könade

metaforer.

5.4 Diskussion

Debatterna skiljer sig på många sätt från varandra, men vissa likheter har också visat sig i

materialet. Jag kommer här belysa några likheter och skillnader mellan hur debatterna skapar

berättelser och handlar om kön och nation. Alla tre verk kan i sin utformning ses som att de

representerar både kön och nation, och kan skapa debatt om både och. Debatterna handlar

dock om antingen kön eller nation. Debatten kring Falkholts verk fokuseras på kön, medan

Norström och Lindes fokuseras på nation.
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En tydlig skillnad mellan debatterna är att Falkholt får uttala sig mindre än Norström

och Linde gör i debatterna samtidigt som det pratas om henne mer än om Norström och

Linde. Det finns inget svar på om det är för att hon inte får uttala sig i debatten eller om hon

inte vill uttala sig i debatten, men det är ändå en skillnad mellan debatterna och blir intressant

eftersom hon, som person, har en större roll i debatten kring sitt verk än vad Norström och

Linde har.

Alla tre debatterna konstruerar kön i någon form. I Falkholts fall talar de mer explicit

om kön medan i Norström och Lindes debatter är det snarare en underliggande ton av att

köna såväl konstnären, betraktaren samt de som deltar i debatten. Kön spelar stor roll i alla

debatterna och man kan se hur den underliggande könsmaktsordningen också påverkar vilken

historia som framkommer i berättelserna. I Falkholts fall så berättar debatten hur Falkholt

(försöker) utmana maktstrukturerna kring kön och sexualitet, medan debatten i sig utesluter

att diskutera hennes intentioner, och talar istället om var gränsen går för den konstnärliga

friheten. Debatten fokuseras på att hon har gått över en gräns för vad hon som kvinna, och

konstnär, får lov att göra och att verket är stötande. Debatten reproducerar således

könsmaktsordningen genom att köna henne och diskutera henne som person istället för

verkets intentioner. Analysen av hur kön spelar roll kan ses i likhet med hur Yuval-Davis

(2006a) och Lykke (2003) beskriver hur kön spelar roll i hur maktstrukturer reproduceras.

Vilket blir tydligt i debatterna kring Norström och Lindes verk som reproducerar

maktstrukturer i sitt berättande.

En likhet mellan Falkholt och Norströms verk är att konstverken i sig representerar en

fallossymbol, och kan således tolkas som att de båda utmanar maktstrukturerna. Men

debatten kring Norströms verk utesluter att tala om flaggstången till stor del och berättelsen

reproducerar en maktstruktur när det kommer till kön. Något som framkommer i debatten

kring Norströms verk är hur han får lov att ställa ut ett plagiat av en isländsk konstnär, utan

att det diskuteras hur maktrelationen mellan dem skapar beskyddad/beskyddar-roller.

Debatten, och Norström, framställer det som att Isleifsdóttir ska vara tacksam för den

uppmärksamhet hennes verk fått när Norström ställde ut sitt. Det skapar en typ av

“tacksamhetsskuld” i likhet med hur Young (2003) beskriver rollerna mellan män och

kvinnor som att männen erbjuder beskydd mot att kvinnorna ger upp en del av den egna

friheten.

En annan likhet mellan debatterna är hur svenskhet och konstruktionen av svenskhet

blir fokus för Norström och Lindes debatter. Symbolismen i flaggan och vem den

representerar kan kopplas till hur Dahlstedt och Ålund (2018) beskriver att flaggan som
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nationell symbol blivit viktigare för att visa tillhörighet, även för personer som inte är födda i

Sverige. Något som även Zlatan kan vara del av, att få människor att känna samhörighet till

det svenska landslaget. Att nationell tillhörighet står i fokus kan också kopplas till

Yuval-Davis (2006b) som menar att identitetsskapandet inte bara handlar om var man

kommer från utan också beror på var man befinner sig.

En likhet mellan debatterna om Lindes och Falkholts verk är hur båda konstverken

blir krishanterade av personer som deltar i debatterna. I Lindes fall krishanterar politiker

genom att förtydliga att MFF inte går att köpa och ställer sig kritiska till Zlatans beslut. I

Falkholts fall går fastighetsägaren in i debatten och krishanterar genom att förtydliga att

verket kommer målas över tidigare än planerat. I båda fallen blir det tydligt hur personer som

kan göra sig hörda i debatterna också gör det, men då utifrån att hantera den uppstådda

krisen.

En likhet mellan Falkholt och Norströms verk är att de debatteras på liknande sätt, de

berättelser som framkommer är snarlika varandra. Båda debatterna fokuseras på var gränsen

går för den konstnärliga friheten och vad som är accepterat i det offentliga rummet. En

jämförelse mellan debatterna belyser hur Falkholts verk anses mindre skyddsvärt än

Norströms verk. Det kan tolkas som att det som uppenbart handlar om kön, är mer

problematiskt än det som handlar om nation i det offentliga. De båda liknas med Vilks, som

blir måttstocken för var konsten går för långt.

Något som också är av stor relevans för hur debatterna liknar varandra är att de alla

underliggande reproducerar maktrelationer. De tas upp på olika sätt i alla debatterna men det

finns en tydlig likhet i hur berättandet går och hur media väljer ut vad och vem som

konstrueras och inte.

6. Slutsatser

I detta avsnitt kommer jag att ta upp några slutsatser som kommit fram i materialet.

En slutsats är att konstnärernas intentioner inte speglas i debatterna. De verk som

syftar till att skapa debatt skapar visserligen debatt. Men i båda fallen Falkholt och Norström

handlar debatten om något annat än vad konstnärerna syftade till. Lindes verk, som har det

klassiska syftet att hylla en person, diskuteras inte utifrån verket, utan vem som avbildats och

vad han gjort - debatten uppstår när han uppfattas göra fel.

Vilken ingång media presenterar spelar också roll för vad som blir fokus för

debatterna. Media väljer vilken “blick” som finns på konstverken - vilken relation som finns
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mellan den som tittar och den som blir representerad i verket (Collins, 2017). Detta påverkar

hur personer som deltar i debatten konstrueras (Brune, 2004:43). Den “blick” media väljer att

presentera i debatterna om Falkholts och Norströms verk handlar om yttrandefrihet, de

behandlar relationen mellan “allmänheten” som “tvingas” se konsten, och kanske bli stött, i

förhållande till konstnärens rätt att avbilda det hen vill. Diskussionen i media leder till att det

som konstverken gestaltar, eller konstnärens budskap marginaliseras i debatten.

De teorier som jag använt mig av beskriver hur kön och nation behöver diskuteras

samtidigt och i relation till varandra, eftersom de påverkar varandra och därmed människors

villkor och identitet, samtidigt som nation också fungerar för att legitimera ojämlikhet baserat

på exempelvis kön eller etnicitet (Yuval-Davis, 2006a; Åse & Wendt, 2021; Young 2003). I

debatterna som undersökts talas dock inte om nation och kön samtidigt, även om konstverken

öppnar för sådana tolkningar. Tvärtom är det tydligt att debatterna antingen handlar om att

konstverken kränker “nationen” eller att det är sexistiskt eller kränkande på grund av kön/sex.

Analysen visar att rådande maktordningar baserade på både kön och nation aktivt konstrueras

och reproduceras i debatterna. Exempelvis reproduceras kön genom att Falkholt endast

beskrivs utifrån hennes tidigare konstverk, och Norströms debatt konstruerar honom som

beskyddare och Isleifsdóttir som beskyddad. Analysen visar också att debatten konstruerar

Zlatan som den “andre” baserat på hans etniska bakgrund och således reproducerar en bild av

vem som tillhör nationen.

Tidigare forskning menar att konst och debatter om konst kan utmana maktstrukturer

(Haffsteinsdóttir, 2015; Mouffe, 2008). I de tre fallen som undersökts i denna studie blir dock

svaret att debatterna kring dessa verk inte utmanar maktstrukturer utan snarare reproducerar

maktordningar genom narrativet som finns i materialet. Den länk mellan kön och nation som

beskrivs av tidigare forskning blir osynlig i de narrativ som framkommer i debatten och fokus

i alla debatter hamnar istället på konflikterna som uppstår. Vidare hade det varit intressant att

undersöka hur andra offentliga konstverk debatteras och om ett annat urval av konstverk hade

gett andra resultat.
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