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1. Inledning 
Konst väcker något inom oss, en känsla av förundran, eufori, förvirring eller avsky för att nämna 

några. Somliga upplever en stark känsla att de måste uttrycka sig antingen positivt eller negativt 

om konstverket, främst det senare. Kanske rent av hävdar att konstverket inte bör existera i det 

offentliga rummet. Dessa känslor blir ofta grunden till en stor debatt vilket främst äger rum i 

media. Därav finns intresset att fundera över hur det kommer sig att vissa konstverk väcker 

sådana starka känslor och vad dessa konstverk egentligen skildrar.  

Offentlig konst kan ha varierande tillämpningar i samhället. Konstverket kan existera 

endast för det estetiska likt ett vackert landskapsmåleri, men det kan också ifrågasätta samhället 

och anses provocerande. Frågan kan då lyda om provocerande konst endast bör vara utställd på 

ett konstgalleri. Vilket är en plats du aktivt väljer att besöka och därav får vara beredd på att 

ställas inför konst som kan väcka känslor. Istället för att tvinga människor möta den 

provocerande konsten i det offentliga rummet. Av den anledningen behövs konst som för vissa 

kan uppfattas provocerande i våra gemensamma rum. För att nå ut till de som aktivt inte söker 

konsten, till de personer som verkligen behöver uppmärksammas. Det är viktigt att debatter tas 

upp i det offentliga rummet för att kunna observeras av alla. Konstnärerna kanske rent av gör 

samhället en stor tjänst.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 
Det finns ett intresse hos mig att undersöka konst som väcker debatt och starka känslor hos 

individer. Undersöka vad konstverken skildrar och hur verken har mottagits av samhället i och 

med att de orsakat en debatt. Syftet med uppsatsen är att genom en analys av konstverket 

Övermålning, både ikonografisk bildanalys och av meningsutbyte kring verket, nå en slutsats 

angående verkets uppseende, vad målningen väcker för känslor och tankar. Undersökningen 

utgår från fyra frågeställningar. Vad har konstverken för ikonografi? Varför väcker konstverket 

debatt? Vilka åsikter har de som är för och emot konstverken? Vad har sådan offentlig konst 

för påverkan på samhället?  

 

1.2. Avgränsning, metod, teori och material 
Jag ska i det följande analysera Övermålning av Carolina Falkholt, vilket är ett konstverk i det 

offentliga rummet som skapat stor debatt i media. Verket kommer analyseras med hjälp av 

Erwin Panofskys kontsvetenskapliga tolkningsmodell; en trestegsmodell där verket först 

beskrivs ur ett icke-ikonografiskt synsätt, sedan utförs en ikonografisk analys och till sist en 
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ikonologisk tolkning.1 Vidare kommer debatter i media kring konstverket undersökas för att 

svara på syftesformuleringen, varför verket väcker debatt och vilka åsikter finns för och emot 

konstverket. Det är endast debatter kopplade till det estetiska som kommer undersökas och inte 

ytterligare faktorer och synpunkter om offentlig konst. Material som används i avhandlingen är 

ett foto av Övermålning, mediekanaler som artiklar och radioprogram i anslutning till 

konstverket och debatten. Även litteratur beträffande offentlig konst och metod och teori inom 

konstvetenskap kommer bearbetas. 

 

2. Historisk bakgrund 
 
För att kunna förstå ett konstverk till fullo är det nödvändigt att placera verket i dess kontext 

och samtid. Vilket innebär att vi måste ha förståelse för uppkomsten av konstverket 

Övermålning, nämligen historien om kvinnans roll både i samhället och i konsthistorien. 

Kvinnor har i den skrivna västerländska historien haft en minimal roll.  Kvinnan i konsten har 

genom århundranden iscensatts av manliga konstnärer, med sannolikhet för andra män att 

betrakta. Konventionell framställning av kvinnor i konst- och bildhistorien framställer kvinnan 

som framförallt varandes passiv kropp och ett objekt för visuell njutning.2 Att rama in kvinnan 

och placera kvinnokroppen för beskådande inom en ram kan ses som en form av kontroll. 

Kontroll av kvinnokroppen, av kvinnligheten och den kvinnliga sexualiteten.3 I vår bildkultur 

har kvinnokroppen ansetts lika med ett estetiskt värdeobjekt. Det finns en uppmärksammad 

problematik i framställningen av kvinnan i historien och i vår samtid. Vilket konstnären 

Carolina Falkholt arbetar med i sin konst. 

 

2.1. Offentlig konst 
Den offentliga konsten har alltid varit betydelsefull i våra gemensamma miljöer. Konst i de 

öppna rummen engagerar andra sätt att se, tänka och känna. Offentlig konst vid dess 

bemärkelsen vi känner till idag definierades för 80 år sedan i samband med införandet av 

enprocentregeln.4 Den innebär att en procent av offentliga byggkostnader ska avsättas till 

konstgestaltning i det offentliga rummet. Statens Konstråd är en svensk statlig 

                                                
1 Hatt, Michael & Klonk, Charlotte. Art History. A critical introduction to its methods. 2013, 106-114. 
2 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette. Möten med bilder. Att tolka visuella uttryck. 2014, 106. 
3 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette. Möten med bilder. Att tolka visuella uttryck. 2014, 145. 
4 Nyström, Anna & Olofsson, Anders. (red.).  I det gemensamma. Konst, samhälle, komplexitet. 2017, 11.  
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förvaltningsmyndighet som grundades år 1937 och har ansvar att placera ut konst i den 

offentliga miljön runt om i landet. Statens konstråd anser att konst är viktigt i samhällsbygget, 

samt att konst ska vara tillgänglig för alla. Samtidskonsten vilket Statens konstråd arbetar med 

har gjort att hundratusentals människor dagligen tar del av konstens uttryck i den offentliga 

miljön.5  
Förvisso kan offentlig konst i dagens mening innefatta ett varierat område med det 

gemensamma att verken tar plats i det offentliga rummet. Offentlig konst kan vara såväl 

permanenta konstverk, tillfälliga uttryck som performance, installationer och rörlig bild för att 

nämna några. Det kan skapas för ett minnesmärke, markera en händelse, ett folks eller individs 

särskilda gärning, en katastrof, ett behov att manifestera makt eller visa hur en särskild plats 

eller byggnad ska betraktas. Konstverket kan vara beställt och utfört av en institution, av en 

stad eller stat, av ett företag eller en privatperson. Omkostnader kring verken kan vara av 

enprocentregeln, företag eller privatpersoner som vill investera i konst.6 Det finns något som 

alla dessa variationer av offentlig konst har gemensamt. Konstverken förhåller sig till en plats 

och skapar en närvaro runt sig. Cecilia Sjöholm förklarar betydelsen av ett offentligt konstverk 

och dess plats vilket blir viktigt för ett konstverks betydelse i samhället. Sjöholm skriver: 
 

Kring det offentliga verket finns en situation och en historia, vare sig det befinner sig 

i eller på en byggnad eller i det fria. Ofta bejakar verket det mångfacetterade 

dimensioner som finns kring dess placering och uppkomst. Verket aktiverar sätt att se 

det, förnimma det och röra sig i dess närhet. Samtidigt kommer det också att färga 

platsen med sin närvaro och skapa en ny form av sensibilitet.7 

 

Konst i det offentliga rummet kan anses vara uppseendeväckande, utifall det inte väcker 

känslor bidrar det inte till samhällets utveckling. Den offentliga konsten har förändrats radikalt 

sedan dess uppkomst. Traditionell offentlig konst är främst permanenta monument, statyer och 

ryttarstatyer. Denna konst representerar staten och nationen och därav makten istället för folket 

och demokrati. I det offentliga rummet får den traditionella konsten nu dela utrymme med 

samtidskonsten. Vilket istället för att representera makten präglas av att fungera som en 

samhällsspegel. Den samtida konsten är samhällskritisk och konstnärer tämjer här på gränserna 

för konstens materiella, estetiska, platsspecifika och sociala strukturer. 

                                                
5 Statens konstråd. Om Statens konstråd. (Hämtat 2017-12-01) 
6 Sjöholm, Cecilia. Sann konst? Konst och offentlighet på 2000-talet. I det gemensamma. Konst, samhälle, 
komplexitet. Anna Nyström och Anders Olofsson. (red.). 2017, 13.  
7 Sjöholm, Cecilia. Sann konst? Konst och offentlighet på 2000-talet. I det gemensamma. Konst, samhälle, 
komplexitet. Anna Nyström och Anders Olofsson. (red.). 2017, 14.  



 6 

Kulturjournalisten och kritikern Dan Jönsson skiljer mellan två olika slags offentlighet. 

Å ena sidan konst som en kulturell resurs och del av det gemensamma, å andra sidan konst som 

aktör i den massmediala debatten.8 Konst förväntas idag att producera nyheter och utbryta 

debatter, precis som andra mediekanaler. Med hjälp av media kan konsten öka sin räckvidd och 

möjlighet att skapa uppmärksamhet och nå en bred publik. 

Ett problem som ofta nämns i media tycks vara förhållandet mellan konst och politik. I 

Sverige talar vi om en princip, det ska finnas en armlängds avstånd mellan politiker samt 

finansiärer och konstnärer. Vilket innebär att politiker kan besluta om storleken på anslagen 

men inte över det konstnärliga innehållet, utan det ska bedömas av sakkunniga. Detta är viktigt 

för demokratin och yttrandefriheten i samhället riktat till konst och kultur, även för konstnärlig 

kvalitet och tilltro till kunskapen. FN skriver i sin första rapport om konstnärliga fri- och 

rättigheter år 2013: ”Konstnärlig kreativitet är nödvändig för utvecklingen av levande kulturer 

och fungerande demokratiska samhällen.”9 Maktprincipen gällande hur politiker och konstnärer 

ska förhålla sig till varandra främjas av alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna skriver 

Konstnärernas Riksorganisation.10  

En konstnär vars verk ofta debatteras i media och där samhället ingriper på den 

konstnärliga friheten är Carolina Falkholt. I det följande kommer uppsatsen avhandla 

konstnären Falkholt och hennes verk Övermålning. 

 

2.2. Bakgrund till konstverket Övermålning 
 
Carolina Falkholt är en av Sveriges mest kända graffitikonstnärer vars verk pryder ett flertal 

byggnader och konstutställningar runt om i världen. Falkholt har sedan hon var en aktiv 

graffitimålare i New York haft en speciell relation till konstformen graffiti.  I New York fick 

hon en stark inblick i den mansdominans och matchokultur som präglar utövandet av graffitti. 

Graffiti betyder förstörelse av offentlig och privat egendom, och kan utgöras av antingen text 

eller bild, ristat, skrivet eller målat, med syfte att dekorera eller för att uttrycka känslor och 

åsikter.11 Graffiti anses ofta av allmänheten vara för offensiv.12 Falkholt säger i en intervju i 

Konstnärernas Riksorganisation att graffiti är ett performativt skrivande vilket är en arbetsform 

                                                
8 Jönsson, Dan. Själva verket. Några tankar kring konst och offentlighet. Plats, poetik och politik. Samtida konst 
i det offentliga rummet. Fagerström, Linda & Haglund, Elisabet. (red.). 2010, 24.  
9 Konstnärernas Riksorganisation. Konstpolitiska utmaningar och framgångar. (Hämtat 2017-12-19) 
10 Konstnärernas Riksorganisation. Konstpolitiska utmaningar och framgångar. (Hämtat 2017-12-19) 
11 Marklund, Kari. (red.). Nationalencyklopedin. 1992, 590. 
12 Kimwall, Jacob. Graffiti in the Public Realms. Placing Art in the Public Realm. Nilsson, Håkan. (red.). 2012, 
99. 
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som tilltalar henne. Den konst Falkholt skapar kategoriserar hon under det egenmyntade 

begreppet grafitta vilket i Falkholts benämning är ett tillstånd mellan graffiti och 

institutionaliserad konst. Ordet utformades då Falkholt anser att graffitikulturen har mycket 

regler och för att kunna skapa något nytt var hon tvungen att befria sig från det regelverket då 

hon vill använda graffiti som uttrycksmedel.13  

Falkholt fick en förfrågan att skapa en muralmålning på en nybyggd högstadieskola i 

Nyköping. Det var eleverna på skolan som fick bestämma att väggen skulle utsmyckas med ett 

graffitimåleri. Strax efter konstverket Övermålning var fullbordat i januari 2014 utlöstes en 

dispyt angående verkets motiv som skildrar en nästintill abstraherad kvinnokropp med ett 

kvinnligt könsorgan i centrum. För att lyckas förstå motivet och Falkholts mening med 

målningen måste vi förstå historien och kontexten kring verket. En vagina är en ofta 

förekommande symbol i Falkholts målningar och i en intervju där Falkholt får frågan varför 

hon ofta målar vaginor svarar hon: ”Det är en form och ett innehåll som är intressant ur så 

många perspektiv… Där finns maktperspektivet, och det biografiska. Att ta tillbaka det nakna 

kvinnliga könet ifrån en pornofierad manlig blick och göra det till mitt eget.”14 Det är förtryck 

mot kvinnokönet och de kränkande ord som kastas på kvinnor i samhället som är 

utgångspunkten till Falkholts verk Övermålning. Falkholt anser att hon har ett ansvar likt alla 

andra att ifrågasätta samhället vilket målningen bidrar med. 

Falkholt arbetar alltid platsspecifikt och inför skapandet av konstverket Övermålning 

tänkte hon platsen högstadieskola där hon fick inspiration från toalettklotter och skrivna ord. 

Tekniken hon använde vid skapandet var att hon började skriva objektifierande ord. Ord som 

kvinnor utsätts för på en högstadieskola och övriga platser i samhället, kränkande ord och 

förtryck mot det kvinnliga könet. När hon skrivit orden målar hon över dem för att förstöra 

orden och krossa begreppen, vilket även blir namnet på verket Övermålning.15 Resultatet blir 

en stiliserad naken kvinnas underkropp med en vagina i klara färger. 

 

 

 

                                                
13 Håkansson, Nana. Carolina Falkholt. Konstnärsporträtt. Konstnärernas Riksorganisation. (Hämtat 2017-12-
05) 
14 Håkansson, Nana. Carolina Falkholt. Konstnärsporträtt. Konstnärernas Riksorganisation.  (Hämtat 2017-12-
05) 
15 Statens konstråd. Konst som skapar debatt. (Hämtat 2017-12-06) 
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3. Studie av Övermålning (2014) av Carolina Falkholt 
 

 
 
Bild 1. Övermålning av Carolina Falkholt 2014. Muralmålning interiör. Mått 12 kvadratmeter. Nyköpings 
högstadium. 
 

3.1. Bildbeskrivning och bildanalys 
 
Icke-ikonografisk beskrivning 

Konstverket är placerat på en högstadieskola i Nyköping. Det är en muralmålning vid storlek 

12 kvadratmeter, målad på en interiör vägg intill en trappa. Placerad i ett stort sällskapsrum där 

verket går att betrakta både i närhet och på avstånd. Tekniken är graffiti eller som konstnären 

själv utrycker sig och placerar konstverket under kategorin grafitta.16 Konstnären Falkholt 

började skriva skällsord som hon sedan målade över med sprejfärg, vilket blir bakgrunden i 

motivet. Sedan målades svart och vit kolorit med en pensel ovanpå bakgrundsfärgen.  

Bakgrunden består av heltäckande gul, orange, rosa och röd kolorit i varm färgskala. 

Ovanpå bakgrundsfärgen skildras svarta linjer i böljande former, linjerna formar mönster vilket 

bildar ett abstraherat motiv. De svarta linjerna är målade i olik bredd och storlek av mönster 

vilket ger ett intryck att vissa delar av motivet är mindre respektive större. Där linjer och 

mönster är målade i mindre skala bildas intryck av att vara längre ifrån betraktaren, samt 

bakgrundsfärgen i vit och röd kolorit uppfattas vara i mörkare grå och vinröd kolorit. Medan 

                                                
16 Håkansson, Nana. Carolina Falkholt. Konstnärsporträtt. Konstnärernas Riksorganisation. (Hämtat 2017-12-
05) 
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mönster målade i större skala ger intryck, framförallt till vänster i bild av att vara närmare 

betraktaren. Vilket leder till att motivet ger förnimmelse av ett djup trots att verket inte är målat 

i något perspektiv.  

Till vänster i bild reser sig ett mönster och det går att skildra en stilistisk fot riktad nedåt 

i bild. Foten sträcker ut sig likt en klassisk balettdansös fot, en mjuk rak linje går från tårna upp 

längs smalbenet där konstverket tar slut. Fotens häl och början av vaden möter en kvarts 

cirkelform som assimileras i den centrala delen av motivet. I vänstra centrala förgrunden 

skildras ytterligare en kvarts cirkelform som möter den tidigare vilket går att tyda som en 

abstraherad bakdel av en kvinnokropp. Till höger i förgrunden skildras en fotankel och en fot 

vars tår är riktade uppåt. Likt den andra foten är även denna sträckt och för tankarna till en 

balettdansös fot. Den bakre fotankeln och hälen förenas med det centrala mönstret. I mitten av 

konstverket och motivet skildras mjuka ovala former med vit kolorit i centrum omringad av lila 

och röd kolorit. 

 

Ikonografisk analys 
Fokus i konstverket ligger på ikonografin av vackra och mjuka kvinnliga former. I målningens 

centrum skildras ett kvinnligt könsorgan som breder ut sig och tar plats. Vaginan lyses upp med 

vit kolorit förknippat till renhet och oskuld. Förutom den ljusa vaginan fångas även fotanklarna 

och fötterna i lysande vit kolorit av ögat. Omkring vaginan skildras en naken kvinnokropp 

gränslandes underifrån med kvinnans bakdel, fötter och fotanklar. Det nästintill abstraherande 

motivet är svårt att urskilja och det är fötterna som gör att det går att tyda en kropp. 

Motivet är målat med schablonmönster präglade av växt- och djurriket vilket går att 

förknippa till kvinnans skönhet och moder jord. Det går att tolka ikonografi i form av 

lotusblommor som inom östasiatisk konst symboliserar renhet. Renhet har genom historien 

förknippats till kvinnlig oskuld och skörhet.17 Det går att skildra en likhet mellan 

schablonmönstret i konstverket och det vanligt förekommande mönster som pryder händer och 

fötter hos kvinnor i bland annat Asien, Mellanöstern och Afrika, gjord i rödbrun kolorit från 

hennaväxt. 

Kulörerna i målningen är starka och passionerade vilket bidrar till att konstverket 

utmärker från interiören. Den röda koloriten i olika nyanser kan ha många betydelser. Den kan 

symbolisera kärlek, revolution eller varning då röd färg symboliseras med stoppsignal. Vilket 

                                                
17 Engström, Christer. (red.). Nationalencyklopedin. 1993, 449. 
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får en att ana att konstverket vill uppmärksamma och uttrycka något ytterligare. Den rosa färgen 

kan förknippas med det svenska politiska partiet feministiskt initiativ och dess ståndpunkter. 

 

Ikonologisk tolkning 

Koloriten Falkholt valt att använda i målningen kan ha ett flertal betydelser. Delar av en kvinnas 

kropp, vilket ofta anses som mer sensuella är målade i vit kolorit. I målningen är det vaginan, 

fotanklarna och fötterna. Det kan betyda att konstnären både vill neutralisera och rena de mer 

sensuella områdena från en mans objektifierande blick. Falkholt vill nå ut med budskap om att 

kvinnan icke är ett sexobjekt. Den röda koloriten kan förknippas till kärlek, vilket kan 

associeras till en feminin egenskap och en moders kärlek. Det går även att tolka den röda 

koloriten till att Falkholt vill uttrycka någon form av revolution och varning. Hon vill att 

samhället genomgår en snabb förändring och högstadiet blir en plats utan förtryck mot kvinnor. 

Även uppmärksamma förtrycket mot kvinnokönet och vad kvinnor blir utsatta för runt om i 

världen. 

Schablonmönstret som präglas av växt- och djurriket går att tyda på olika vis vilket ger 

olika budskap. En möjlig tolkning är kvinnan som naturens moder, växter symboliserar 

kvinnans skönhet men det kan även betyda problematiken av kvinnans roll i historien. Kvinnan 

har av tradition förknippats med naturen och därmed det icke-intellektuella. Den icke-

kultiverade kvinnan har betraktats likvärdig med djur och har därav ansetts nödvändigt att 

kontrollera. Liknelser och metaforen av kvinnor som djur är inte ovanligt inom konsthistorien.18 

Kvinnan har likt djuren länge tjänat mannen och varit underlägsen mannen vilket fortfarande 

lever kvar i dagens samhälle. Kanske är det kvinnans historia och problematiska ställning i 

samhället Falkholt vill framföra med verket. 

Mönstret, de böljande formerna och färgerna ihop med konstformen graffiti som 

förknippas med en mansdominans, ger motivet ett banbrytande intryck. Det är möjligt att 

konstnären vill uttrycka kvinnans roll i denna mansdominerande värld. Att den vanligtvis 

”manliga” konstekniken är skapad av en kvinnlig konstnär som satt sin egna prägel på verket, 

vilket vanligtvis anses som klotter har Falkholt gjort till något vackert, feminint, starkt och 

kvinnligt. En kvinna som breder ut sig och tar plats i ett manssamhälle. Ett kontroversiellt 

konstverk som präglas av en ny konststil och en ny starkare feministisk tid. 

 

 

                                                
18 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette. Möten med bilder. Att tolka visuella uttryck. 2014, 151. 
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3.2. Analys av debatt i media 
 
Offentlig konst skapar ofta debatt, Övermålning är ett av dessa konstverk som det skrivits 

mycket om i medier. Framförallt uppstod en debatt angående vad en får göra med konst 

eftersom det i debatten dykt upp förslag att måla över konstverket. Nyköpings kommun har 

begärt konstnären att måla över motivet vilket framkallat frågor om konstnärlig integritet och 

konstnärlig frihet. Debatten pågick under fjorton månader och mycket åsikter för och emot 

konstverket har framförts. Åsiktsutbytet har tagit plats i medier över hela Sverige men främst 

lokalt via Södermanlands Nyheter och P4 Sörmland.  

När konstverket stod klart uppstod en dispyt om konstverkets motiv och framtid på 

skolan. Den första reaktionen av Nyköpings kommun var att verket ansågs opassande och 

stötande i den specifika miljön. Susanne Möller,  kommunikatör i kommunen anser att motivet 

är mer lämpligt för elever på en gymnasieskola än högstadieskola.19 Falkholt fick ett mejl av 

konst- och utställningsansvarig på kommunen, Eva Josephson. I mejlet stod det ”Vi tycker att 

din målning är fin och har vackra färger men vi är inte nöjda med motivet. Är det möjligt för 

dig att komma tillbaka hit och måla om det till något mer subtilt?”20,  på vilket Falkholt svarar 

att det är hennes verk och hon tänker inte måla över det.21 Då tog kommunens ledande 

skolpolitiker beslutet att måla över konstverket.22 Sedan bestämde Nyköpings kommun att 

konstverket istället skulle täckas av en vit vägg vilket fullbordades i maj 2014.23  

Falkholt har intervjuats angående debatten och svarat på frågan vad hennes syfte med 

verket var. Hennes svar var att hon alltid arbetar platsspecifikt och utgångspunkten för 

konstverket var det verbala klimat som förekommer mot kvinnor på högstadium. Hon anser att 

könsrelaterade frågor är aktuellt och vill att det ska talas mer om de nedvärderande ord som 

frodas på högstadium samt att miljön på skolan ska rensas från förtryck. Konstverket är till för 

att öppna upp för sådana samtal och ämnen, få en mer genusorienterad undervisning som utgår 

från ett feministiskt och aktuellt perspektiv.24 

Motivet av Falkholt uppnådde inte förväntningarna beställarna haft när de beställde 

konstverket, trots att de gav konstnären fria händer är de missnöjda med resultatet. En åsikt för 

att konstverket ska täckas över är att skolan ska präglas av mångfald och mångkultur, alla i det 

                                                
19 Okänd skribent. (2014) Kvinnokön i skolan målas över. Dagens Nyheter. (Hämtat 2017-12-07) 
20 Frimodig, Karin. (2014) Kommunen ångrar snippmålning. Södermanlands Nyheter. (Hämtat 2017-12-07) 
21 Statens konstråd. Konst som skapar debatt. (Hämtat 2017-12-06) 
22 P4 Sörmland. (2014) Politiskt beslut att förstöra feministisk målning. (Hämtat 2017-12-08) 
23 Okänd skribent. (2015) Skolans beslut: ”Snippan” avtäcks. Södermanlands Nyheter. (Hämtat 2017-12-05) 
24 P4 Sörmland. (2014) Beställt verk målas över av Nyköping kommun. (Hämtat 2017-12-08) 
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offentliga rummet ska känna sig bekväma och välkomna. De vill inte att besökare på skolan ska 

känna sig provocerade och vill inte ha Falkholts motiv som budskap på högstadieskolan.25 

Ett motargument mot åsikten att konstverket ska övertäckas är en jämförelse med en 

annan högstadieskola i Nyköping där det står en skulptur av en naken man vilket aldrig orsakat 

debatt och anses accepterande av samhället och kommunen. Ungdomsfullmäktige Johan 

Andersson yttrar sig gällande verket, om det är lämpligt på denna plats vilket präglat debatten 

i media. Han anser att målningen ska vara kvar för att väcka diskussion och debatt som ska 

användas i pedagogiskt syfte inom undervisningen. Det kvinnliga könet måste normaliseras 

mer och synen att nakna manliga statyer är accepterade men inte en målning av det kvinnliga 

könet, visar att synen på det manliga och kvinnliga könet är olika. Andersson anser att det är 

censur av Nyköpings kommun om verket tas bort eller döljs bakom en skärm.26 Oskar Reimer, 

Miljöpartist i Nyköpings kommun förklarar i en intervju hur beklagligt det är för Nyköping att 

feministisk modern konst ska övertäckas och att beslutet att täcka över målningen strider emot 

kommunens mål kring jämställdhet, öppenhet och inflyttning.27  

Nyköpings kommun kommunikatör, Erik Carlgren tog beslutet att målningen ska täckas 

av en skärmvägg. Carlgren säger att de önskar bevara målningen på skolan och att skärmväggen 

sedan ska tas bort eftersom konstverket väcker sådana diskussioner. Kommunen hävdar att de 

vill undvika debatt vid skolstart. Carlgren anser att beslutet om målningens framtid ska tas av 

lärare och elever på skolan eftersom de ska vistas i miljön.28  

Debatten angående konstverket fortsätter och Margareta Larsson, riksdagsledamot för 

Sverigedemokraterna uttryckte under en riksdagsdebatt i juni samma år sin misstro mot 

konstverket och Falkholt. ”… Mer kunskap och färre blödande vaginor på väggarna på våra 

skolor som anses vara konstverk. Med tanke på den översexualisering som råder och att 

sexvanor är något som görs politik av anser jag personligen att man rätteligen bör sitta i fängelse 

för sexuellt ofredande av minderåriga om konstnären målar vaginor på väggarna i skolan.”29  

Lars Ohly, vänsterpartist och riksdagsledamot för Stockholms läns valkrets kommenterar 

Larssons yttrande vid samma riksdagsdebatt. Ohly säger att Sverigedemokraterna är ett parti 

som skiljer sig från övriga partier gällande synen på konst och kultur i samhället. Inga andra 

partier anser att konstnärer i sin konstutövning ska bestraffas. Han jämför deras konst- och 

                                                
25 P4 Sörmland. (2014) Politikerbesked: Väggmålningen ska bort. (Hämtat 2017-12-08) 
26 P4 Sörmland. (2014) Ungdomsfullmäktige stödjer snippmålningen. (Hämtat 2017-12-08) 
27 P4 Sörmland. (2014) Miljöpartist: Beslut om snippmålningen i Nyköping är censur. (Hämtat 2017-12-08) 
28 P4 Sörmland. (2014) Miljöpartist: Beslut om snippmålningen i Nyköping är censur. (Hämtat 2017-12-08) 
29 Wågenberg, Julia (2014), Konststorm mot Margareta Larsson (SD) efter utspelet. Aftonbladet. (Hämtat 2017-
12-07) 
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kultursyn med 30-talets Tyskland.30 Inger Höjer Aspemyr, Intendent för pedagogik vid Statens 

konstråd säger i ett samtal angående konst som skapar debatt att Sverigedemokraterna vill gå 

tillbaka ca 100 år i tiden, värna om nationen, det sköna och det vackra istället för att se hela 

komplexiteten med konst.31 Falkholt svarar Larsson på sin facebook sida den 17 juni 2014 där 

hon skriver att hon målat en abstraherad kvinnokropp som inte kan kallas sexualiserad. 

Konstmotivet kan istället för sexualisering representera sårbarhet, mödraskap, feministisk 

kamp eller frånvaro av kuk. Målningen bjuder in till olika tolkningsmöjligheter som inte 

Larsson ser.32 

Nyköpings kommun ansåg att lärare och elever får ta beslut om konstverkets existens på 

skolan. I februari 2015 visades verket tillfälligt för lärare och en månad senare för elever som 

fick uttrycka sina åsikter om konstverket. De flesta elever yttrar sig positivt för konstverket och 

bedömer att konstverket är fint och har fina färger, de tänker inte på att motivet föreställer ett 

kvinnligt könsorgan och förstår inte varför verket är övertäckt. Andra elever anser att det inte 

är normalt att ha ett kvinnligt könsorgan på en vägg och att motivet är olämpligt på en skola.33 

Utförandet av en enkät som lärare och elever tillsammans med sina föräldrar fick svara på 

visade att majoriteten ville bevara konstverket på skolan. Resultatet blev att skolledningen 

tillsammans med elevrådet beslutade att konstverket Övermålning ska avtäckas.34 Sedan beslut 

tagits att konstverket ska få visas har inte fler diskussioner gällande konstverkets existens 

uppstått. 

Kulturnämnden skriver i ett yttrande angående ett annat konstverk av Falkholt där motivet 

fått samma respons som Övermålning. Kulturnämnden hävdar att konst har flera uppgifter och 

en av dessa är att utmana och ifrågasätta samhället. Därför är det viktigt att konsten får vara fri 

och utan politisk styrning.35 

 

 

 

                                                
30 Wågenberg, Julia (2014), Konststorm mot Margareta Larsson (SD) efter utspelet. Aftonbladet. (Hämtat 2017-
12-07) 
31 Youtube. När historia blir samtid – Om vår gemensamma historia och samtid speglad i den offentliga    
konsten. (Hämtat 2017-12-20) 
32 Facebook, (2014) Carolina Falkholt. (Hämtat 2017-12-11) 
33 P4 Sörmland. (2015) Elever ska få tycka till om snippmålning. (Hämtat 2017-12-08) 
34 Nyköpings kommun. (2015) Väggen framför övermålningen rivs. Hämtat 2017-12-14) 
35 Markkanen, Jari (2016), ”Viktigt med debatt i offentliga rummet”. Skånska Dagbladet. (Hämtat 2017-12-06) 
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4. Avslutande diskussion 
 

De faktorer som ligger till grund för dispyten angående konstverket är motivet och dess 

placering på en högstadieskola. Konstverkets placering kan vara avgörande för hur vi tolkar 

dess innehåll, med tanke på att verket är skapat specifikt för att existera på denna plats, kan vi 

anta att konstverket har en större underliggande mening, nämligen att förmedla kvinnans roll 

och problematik i samhället. Cecilia Sjöholm beskriver att ett konstverk färgar platsen med sin 

närvaro, vilket vi kan konstatera är exakt vad Övermålning gör. Verkets kontext, dess uppkomst 

och placering ger oss en förståelse varför verket får en betydelse specifikt på denna plats. 

Möjligtvis var det verkets närvaro som från början väckte uppmärksamhet och motvilja.  

Det är problematiskt att urskilja om det är ikonografin i konstverket som anses stötande. 

Eftersom motivet är näst intill abstraherad är det inte uttryckligt att verket skildrar en 

kvinnokropp. Det är inte självklart att det är en vagina utan det krävs noggrann betraktelse för 

att se vad motivet föreställer. Därav skapas en tanke att det kanske främst är ikonologin, vad 

verket förmedlar och vad det står för som anses opassande.  

Efter en grundlig undersökning går det att konstatera att debatter utlöses när ett kvinnligt 

könsorgan tar plats i det offentliga rummet. Det kan diskuteras om ett konstverk föreställande 

ett stiliserat manligt könsorgan i samma stil och på samma plats skulle orsakat lika stor debatt 

och uppståndelse. Det som visar emot detta påstående är att det manliga könsorganet inte anses 

lika främmande som det kvinnliga i offentligheten. Det manliga könsorganet har präglat 

konsthistorien enda sedan antiken och därav anses mer bekant. Det manliga könsorganet pryder 

såväl toalettväggar i skolan som nakenstatyer i parker medan kvinnokönet lyser med dess 

frånvaro. Både i historien och i vår samtid tar det manliga könsorganet mer plats i offentliga 

rum än det kvinnliga och därav hade det troligtvis inte triggat lika stor dispyt. Om vi placerar 

Övermålning i dess kontext och vad verket vill belysa, nämligen problematiken om kvinnans 

plats i samhället och på den specifika platsen, en högstadieskola. Konstverket får ett ändamål 

att vara samhällskritisk, till skillnad från om ett manligt stiliserat könsorgan skildrats på denna 

plats då mannens samhällsställning varit detsamma i historien utan likartad problematik. 

Det kan vara framställningen av kvinnan i motivet som anses stötande. Kvinnor i 

bildkonstens historia har ofta skildrats sensuella och likt sexobjekt vilket skiljer sig från 

Falkholt framställning av kvinnan i Övermålning. Kvinnan skildras varken som ett objekt eller 

ett offer och med fokus på det kvinnliga könsorganet som breder ut sig och tar plats. Det är 

möjligt att en mer klassisk skildring av en kvinna inte orsakat samma kontrovers. En mer vanlig 

framställning av kvinnan inom konsthistorien är en inramad och sensuell kvinna där oftast hela 
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kroppen syns. Dock har konstverket ett samhällskritiskt syfte vilket tydligare framgår med det 

banbrytande motivet, vilket skulle förändras om motivet var en mer traditionell skildring av 

kvinnan.  

I debatten kring konstverket har aldrig konstformen graffiti diskuterats. Det som ofta 

förknippas med olagligt klotter har här accepterats av samhället då ingen givit någon 

kommentar emot den. Dock kan tekniken vara en underliggande faktor till de starka 

reaktionerna. Graffiti som konstform har inte förekommit i konsthistorien utan mer i 

samtidskonsten. Kanske är graffiti som konstform inte helt accepterande ännu utan fortfarande 

främmande. Vilket resulterar att verket blir ännu mer uppseendeväckande och kanske mer 

provocerande då det associeras med graffiti och dess betydelse i samhället. Det är möjligt att 

en klassicistisk skulptur av en naken kvinna på en högstadieskola inte skulle förorsaka lika stor 

dispyt då det är en mer förekommande framställning inom konsthistorien. 

Vi kan konstatera att konstverket väcker debatt för att det är en banbrytande framställning 

av en kvinna. Sannerligen hade verket inte ansetts opassande om det placerats i ett samhälle där 

kvinnokönet inte är tabubelagt. Kontroversen kring konstverkets motiv visar ojämlikheten i 

samhället där kvinnans kön respektive mannens kön inte är lika accepterat. Trots att den 

moderna tiden skildrar nya framställningar inom konsten och en radikal samhällsförändring där 

kvinnor successivt får mer plats, är det utifrån debatterna i media inte självklart att detta motiv 

ska få existera i offentligheten. Vilket upplyser ett samhällsproblem som måste åtgärdas. 

Förvisso var utfallet av debatten att konstverket ska synliggöras, vilket visar att sådan 

kontroversiell konst och det kvinnliga könsorganet i slutändan får vistas i offentliga rum, först 

efter en stor offentlig debatt. Samhällskritisk konst likt Övermålning är nödvändigt för att 

samhället ska utvecklas och bli mer öppet och accepterande, även för tabubelagda ämnen.  

Konstverket har en tillämpning att väcka samtal rörande kvinnofrågor och kvinnokönet samt 

resultera till en genusinriktad undervisning. Enligt min åsikt anses ett konstverk som 

Övermålning nödvändigt, framförallt på en högstadieskola vilket är en plats för bildning och 

utveckling av unga individer där jämställdhetsfrågor bör diskuteras. 
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5. Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att konstverket sedan det stod klart har fått stor 

uppmärksamhet och bidragit till varierade diskussioner. Minst sagt har verket väckt mycket 

känslor och tankar hos såväl betraktare som utomstående. Dels idén av en mer öppen samtid 

för kvinnofrågor med ett inkluderande och jämställt samhälle, där kvinnokönet ska få ta lika 

stor plats som det manliga könet i offentligheten, vilket är nödvändigt för ett jämställt samhälle. 

Konstverket har även väckt känslor av motvilja, vilket resulterar i exkludering av det kvinnliga 

könet i offentligheten. Vi kan förstå en splittring i samhället mellan grupper som å ena sidan 

vill blunda för samhällsproblem och å andra sidan som vill upplysa samhällsproblem. 

Kulturnämnden, Statens konstråd och konstnärer vill utmana debatten i det offentliga rummet. 

Problematik angående kvinnans ställning i samhället. I och med att det blivit en sådan stor 

debatt och att den första reaktionen var att måla över och sedan täcka för konstverket ger det 

oss en förståelse för att det är viktigt med kontroversiell konst i det offentliga rummet. Fram 

tills kvinnans kön inte längre är tabubelagt att tala om är sådan konst nödvändig. Verket behövs 

för att upplysa problem i samhället och för att främja samhällets vidareutveckling till att bli mer 

jämställt. 
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