
  

”Ett intellekt i ett kött” 
Carolina Falkholts offentliga persona på det svenska 

konstnärsfältet 

Sofie Jeyla Safarova  

Ämne: Retorik  
Nivå: Master  
Poäng: 45 hp 

Ventilerad: VT 2020  
Handledare: Jon Viklund  
Examinator: Janne Lindqvist 

Litteraturvetenskapliga institutionen  
Uppsatser inom retorik  



Innehållsförteckning  

1 Introduktion  3 
1.1 Bakgrund 3 

1.2 Syfte och frågeställning  6 

1.3. Tidigare forskning 7 

1.3.1 Kvinnligt konstnärskap i svensk konsthistoria  

1.3.1.1 Att finna det genuint kvinnliga 

1.3.2 Graffiti som begrepp och kultur 

1.4 Metod  17 

1.5 Teori och begrepp 20 

1.5.1 Bakgrund 

1.5.2 Bourdieus fältteori 

1.5.2.1 Det intellektuella fältet 

1.5.3 Symboliskt våld och feministiskt perspektiv 

1.5.4 Ethos och persona  

1.5.5 Offentlighet 

1.6 Material  32 

1.6.1 Val och avgränsningar  

1.6.2 Konstverk 1 - Övermålning 

1.6.2.1 Konflikt med skolledningen  

1.6.3 Konstverk 2 - FUCK THE WORLD 

1.7 Uppsatsens uppläggning  38 

2 Analys 39 
2.1 Biografi  39 

2.2 Övermålning 44 

2.2.1 Negativ kritik och konstnärens försvar 

2.2.2 Positivt mottagande 

!  av !1 92



2.2.3 Skolincidenten i Bengtsfors  

2.3 FUCK THE WORLD 60 

2.3.1 Negativ kritik och konstnärens försvar 

2.3.2 Positivt mottagande 

2.4 Aktuella debatter och medial uppmärksamhet (2019-2020) 72 

3. Diskussion och slutsats 80 
4. Avslutande kommentarer  84 
Litteratur- och källförteckning  86 

Tryckta källor  

Digitala källor 

Bildregister

!  av !2 92



1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 
Konstfältet har genom historien bjudit både på skandaler och provokation. Konstnärer har  

utmanat fältets principer och fått sin legitimitet ifrågasatt på grund av sina vågade insatser. Ett 

av de mest kända konstverken från den dadaistiska perioden var Marcel Duchamps Fountain 

(1917), som bestod av en pissoar signerad ”R. Mutt 1917”. Pissoaren utgjorde ett av många 

konstverk som under tidigt 1900-tal väckte en diskussion kring definitionen av konsten, där 

provokation, samhällskritik och förmågan att väcka känslor stod i centrum. 

 Vad som gör en konstnär som Duchamp till en av de stora ”genierna” i modern 

konsthistoria finns det inte heller något enkelt svar på. Pierre Bourdieu skriver att ”[m]åleriets 

historia alltsedan Duchamp är full av exempel på magiska handlingar som – liksom 

modeskaparens – så uppenbart får sitt sociala värde från den som utför dem att man måste 

fråga sig inte vad konstnären gör utan vem som gör konstnären”.  Med magiska handlingar 1

menar Bourdieu den effekt som konstnärens namn frambringar, likt ett dyrt firmamärke. Men 

som Bourdieu skriver bör man fråga sig ”vem som skapar den förvandlingskraft som 

konstnären sätter i rörelse?”.  2

 Under 1900-talets andra hälft ser vi Andy Warhol som trots den bristande hantverks-

mässiga skickligheten (i dess traditionella mening), utgör en av de mest framgångsrika 

konstnärerna i den moderna konstens historia. I konsthistoriska beskrivningar finner man 

Warhols besatthet av en konstnärlig image och hans ”upptagenhet med sin egen kropp och 

bilden han presenterar av sig själv”.  Skapandet av den offentliga personan blev central för 3

Warhol livet ut.  

 Bourdieu uppmärksammar även Warhol i sina diskussioner om magiska handlingar. 

Han skriver att signaturen som en konstnär sätter på sina verk – som motsvarar ett firmamärke 

– skapar en slags kollektiv tro på produktens värde, vilket bland annat gjort det möjligt för 

Warhol att sälja signerade konservburkar – Campbells soup cans – för sex dollar istället för 

 Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella: en antologi, Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion 1992, s. 1

74.

 ibid.2

 Moderna Museet, Andy Warhol, ”Biografi Andy Warhol”, https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/3

utstallningar/andy-warhol-andra-roster-andra-rum/en-biografi/, (2019-11-01)
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femton cent.  Vad det är exakt som möjliggör dessa handlingar är oklart men konstnärens 4

offentliga persona är utan tvekan en delförklaring.  

 ”Offentlighet” har under flera decennier varit ett aktuellt begrepp både inom retoriken 

och konstvetenskapen. Offentlighetsbegreppet har blivit högst aktuellt inte minst på grund av 

det medialiserade samhälle vi lever i – där konstdebatter och konstskandaler sprider sig med 

hög fart inom både traditionella och sociala medier. Även kvinnans position i offentligheten 

har diskuterats i relation till historiska maktstrukturer knutna till kön. Flera studier har 

uppmärksammat att det offentliga rummet än idag domineras av män. Även i debatten kring 

vad som gör de stora konstnärerna, har bristen på kvinnor i konsthistorien – men även idag – 

uppmärksammats. Både på konstskolorna och inom konstprofessionen förekommer förtryck 

av kvinnor och än idag domineras konstfältet på många sätt av män.   Trots att det finns fler 5

kvinnliga än manliga bild- och formkonstnärer i Sverige, visar den individuella 

vinstersättningen från 2013 hur manliga konstnärer är ekonomiskt överrepresenterade. Mäns 

konst har i mycket högre utsträckning än kvinnors köpts in till offentliga platser. Män utgör 

även 71 procent av dem i de högre ersättningsnivåerna medan kvinnorna istället är 

överrepresenterade i de betydligt lägre ersättningsnivåerna. 
6

  Den ovannämnda överrepresentationen av män är likt Bourdieus ”magiska 

handlingar” svårbegriplig, inte minst i en tid när majoriteten av bild- och formkonstnärer är 

kvinnor. Brigitte Mral har påpekat att kvinnor i ett patriarkalt system får finna egna former för 

att kommunicera offentligt och menar att kvinnors särskilda retorik har att göra med deras 

retoriska status, eller med andra ord deras position i den sociala och kulturella makthierarkin.  7

Hennes forskning har bland annat uppmärksammat de olika strategierna eller ”maskerna” som 

kvinnor i offentligheten har använt för att få delta i och påverka de offentliga debatterna. 

Genusforskningen har visat att kön fortfarande utgör en faktor i hur man blir uppfattad inom 

olika fält och inte minst i det offentliga rummet.  

 Bourdieu 1992, s. 75.4

 Konstnärernas Riksorganisation, ”Konstnärernas upprop mot sexuella trakasserier i branschen”, 5/12 2017, 5

http://kro.se/content/konstnärernas-upprop-mot-sexuella-trakasserier-i-branschen, (2020-05-05).

 Konstnärernas Riksorganisation, ”Konstpolitiska utmaningar och framgångar, 9. Stärk jämställdhets- och 6

mångfaldsarbetet”, http://kro.se/konstpolitik, (2019-10-05).
 Brigitte Mral, ”Genus, status och motståndets retorik: att analysera maktrelationer i språket”, Retorisk kritik : 7

teori och metod i retorisk analys, Jon Viklund, Patrik Mehrens, & Otto Fischer, (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 
2014, s. 249. 
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 Hashtagen #Konstnärligfrihet, som kom till i samband med uppkomsten av metoo-

vågen, har lyft fram de orättvisorna som förekommer mot kvinnor inom konstvärlden, både 

vad gäller sexuella trakasserier och sämre villkor. På Konstnärernas Riksorganisation har ett 

flertal artiklar skrivits om villkoren för kvinnliga konstnärer och maktmissbruket som har 

utövats av de så kallade manliga ”konstgenierna”. Uppropet #Konstnärligfrihet har skrivits 

under av 1625 kvinnor, icke-binära och transpersoner inom svenskt konstliv, varav en av 

dessa är den omdiskuterade graffitikonstnären Carolina Falkholt.  8

 Falkholt har under de senaste åren skapat sig ett namn på det svenska konstnärsfältet 

och blivit omdebatterad för sin provokativa konst. Hennes namn har kommit att bära på ett 

slags värde som aktualiserar de magiska handlingarna som Bourdieu nämner i relation till 

Warhol och Duchamp. Den uppmärksamhet och de skandaler Falkholt har väckt med sin 

konst har format bilden av hennes offentliga persona och konstnärskap – och på Bourdieus 

fråga om vem som gör konstnären kan man i Falkholts exempel se att kritikerna har spelat en 

stor roll. Likt de tidigare nämnda konstnärerna är det inte den hantverksmässiga skickligheten, 

utan snarare tanken, moralen och samhällskritiken som har blivit omdebatterad i Falkholts 

verk – där feminismen tar stor plats. Falkholt har trots de ovannämnda villkoren för kvinnliga 

konstnärer, lyckats erövra en stark position i det konstnärliga fältet och inte minst inom 

graffitin – som har länge varit starkt förknippad med maskulinitet. Falkholts konst har väckt 

politiska debatter och hon har även blivit omdebatterad för sitt beteende och utseende på 

offentliga platser.  

 Falkholt har kallats för en feministisk förebild och frihetskämpe men även mött stark 

kritik för sin sexuellt explicita och enligt många, provokativa konst. Själv beskriver hon sin 

existens som ”ett intellekt i ett kött” och menar att det mesta som händer i livet händer i 

huvudet.  Falkholt anses idag vara en av de mest kända och omdiskuterade konstnärerna i 9

Sverige. Medan vissa anser henne vara en fantastisk konstnär som med sin konst väcker 

 Konstnärernas Riksorganisation, ”Konstnärernas upprop mot sexuella trakasserier i branschen”, 5/12 2017, 8

http://kro.se/content/konstnärernas-upprop-mot-sexuella-trakasserier-i-branschen, (2020-05-05).
 Sofia Andersson, ”Könsord som väcker känslor”, Hallandsposten, 11/2 2014, s. 30–31. 9
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viktiga diskussioner, menar andra att hon endast försöker provocera för uppmärksamhetens 

skull.    10

 Att Falkholt är en känd figur både i Sverige och internationellt är ett faktum men i 

vilken utsträckning påverkar hennes offentliga persona hennes framgång och hur kringgår 

hon, som kvinnlig konstnär, den manliga dominansen som råder inom konstfältet? 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka konstruktionen av Carolina Falkholts konstnärsroll. 

Jag vill främst undersöka konstruktionen av konstnärens ethos och hennes offentliga persona i 

relation till maktstrukturerna på konstnärsfältet. Därmed är uppsatsens huvudsakliga syfte att 

undersöka hur Falkholt – som kvinnlig konstnär – placerar sig i det offentliga klimatet och hur 

hennes offentliga persona därefter konstrueras där. I och med att denna uppsats grundar sig på 

premissen att manlig dominans råder inom konstfältet, kommer Falkholts offentliga persona 

att analyseras i förhållande till hennes kön. För att kunna göra detta kommer jag först och 

främst klargöra vad Bourdieu menar med det intellektuella fältet och dess maktstrukturer samt 

det symboliska våldet. I och med att konstverken utgör en viktig del i hur en konstnär 

framställer sig själv i det offentliga rummet, kommer jag utöver den biografiska presenta-

tionen av Falkholts persona, även undersöka två av hennes mest framträdande konstverk: 

Övermålning och FUCK THE WORLD.  

 Genom att analysera konstnärsfältet i framförallt Sverige, utifrån Bourdieus fältteori 

och med utgångspunkt i Carolina Falkholts konstnärskap, vill jag undersöka följande frågor: 

Hur placerar sig Falkholt som kvinna i det offentliga, kulturella (och därmed det 

intellektuella) fältet? 

Hur kan villkoren för konstruktionen av den offentliga personan för kvinnor i det 

konstnärliga fältet se ut? 

 På Carolina Falkholts officiella Facebook-sida (@carolinafalkholt, https://www.facebook.com/10

carolinafalkholt/) finner man negativa kommentarer som: ”Someone didn’t get enough attention in high school”, 
”Är du bitter och avundsjuk för att du inte har någon dick?” och ”She got what she wants..attention for her junk” 
samt flera positiva kommentarer som: ”Bra med diskussioner. Då har verket verkat. Bra så”, ”Brave art starts 
processes” och ”Beautiful works of art! People need to stop shaming body parts. We all have them and we were 
all created equal”. (2019-11-01).
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Hur kan det symboliska våldet i ett mansdominerat fält såsom konstnärsfältet yttra 

sig gentemot kvinnor? 

Tillsammans med andra undersökningar som behandlar genus och kvinnligt konstnärskap kan 

denna uppsats utgöra en pusselbit i den stora frågan om genus och maktstrukturer, samt de 

mer specifika frågorna kring maktstrukturer inom konstnärsfältet i Sverige.


1.3. Tidigare forskning 

1.3.1 Kvinnligt konstnärskap i svensk konsthistoria  
Kvinnliga konstnärer har såväl under den moderna som postmodern konsthistoriska perioden 

(tidigt till sent 1900-tal) stött på hinder som deras manliga kollegor besparats. Inom 

konstnärsfältet, som alltid har dominerats av män, har kvinnliga konstnärer under 1900-talet 

bland annat ifrågasatts och kritiserats för deras förmåga att skapa intressant konst, deras 

förmåga att kombinera yrke och familj, samt deras livsprioriteringar. Kvinnliga konstnärer 

fick förhålla sig till att konstfältet och det offentliga rummet tillhörde männen och fick 

anpassa sitt konstnärskap därefter. Annika Öhrner och Linda Fagerström presenterar i sina 

avhandlingar två kvinnliga konstnärer som trots hindren har lyckats inta en plats i de manligt 

överrepresenterade, konsthistoriska böckerna – och de förutsättningar som låg till grund för 

deras framgång.  

 I avhandlingen Barbro Östlihn & New York: konstens rum och möjligheter (2010), 

undersöker Annika Öhrner Barbro Östlihns konstnärskap ur olika perspektiv. Öhrners 

frågeställningar kretsar kring Östlihns konstnärliga persona och de omständigheter som hon 

befann sig i som kvinnlig konstnär under 60-talet. Öhrner skriver att konstfältet under 60-talet 

var genusexkluderande och att ”[d]etta var en tid då kvinnliga konstnärers rörelseutrymme i 

konstens fält och i diskursen var starkt begränsat”.  När Öhrner listar flera svenska konst-11

historiska böcker som tillsammans täcker konstnärer mellan 1945 och 2000, visar det sig att 

kvinnor som högst utgör en tredjedel av helheten. Hon nämner bland annat konstkritikern Olle 

 Annika Öhrner, Barbro Östlihn & New York: konstens rum och möjligheter, (diss. Uppsala) Göteborg & 11

Stockholm: Makadam förlag 2010, s. 194.
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Granaths volymer där kvinnorna utgör så lite som 11% och inte ens när man inkluderar 

textilkonsten blir fördelningen jämn, utan landar på 41% kvinnor och 59% män.  12

 Öhrner ger ingen konkret förklaring till denna fördelning men skriver att en av 

anledningarna är ”[a]tt många kvinnor som exempelvis utbildat sig till konstnärer lämnar sin 

karriär tidigt och aldrig presenterar sig i konstlivet”.  Hon menar också att det är viktigt att 13

undersöka och ifrågasätta villkoren för kvinnliga konstnärer genom bland annat följande 

frågor: ”Hur traderas den kvinnliga minoriteten i konsthistorien? Vilket slags konst utför de 

kvinnor, som tilldelas en plats där?”   14

 Även Linda Fagerström fokuserar på genus i analysen av ett kvinnligt konstnärskap 

när hon i sin avhandling dokumenterar och analyserar Randi Fishers konst och konst-

närsskap.  Hennes frågeställningar ”kretsar kring hur konstnärsrollen konstruerats under 15

denna era, vad detta inneburit för en kvinna som arbetat som konstnär, och på vilket sätt det 

influerat konstnärskapet, dess förutsättningar och begränsningar”.  Fishers konst diskuteras 16

med fokus på stil, genre och teknik samt hennes relation till offentlig konst och hur dessa 

element bidrar till hennes offentliga persona och uppfattningen om hennes konstnärskap. 

 Fagerström använder sig av Pierre Bourdieus teorier om maktförhållanden i kulturella 

produktionsfält och tar även hjälp av Toril Moi för ett feministiskt perspektiv, med synen på 

kön som en social kategori. Genom att undersöka hur man som både konstnär och kvinna 

förhandlar sin position i ett fält som länge har betraktats som manligt, vill Fagerström bidra 

till ifrågasättandet av gällande ”normer och historieskrivning kring svensk modernism i 

allmänhet och konkretismen i synnerhet”.  17

 Fagerström skriver att ”[m]ajoriteten av alla välkända konstnärer har varit eller är män 

och föreställningarna kring yrket har tydlig maskulin prägel. Att som kvinna arbeta i denna 

sfär har förstås ansetts annorlunda och icke-traditionellt”,  och det blir därmed intressant att 18

 Öhrner 2010, s. 195.12

 Öhrner 2010, s. 195. 13

 Öhrner 2010, s. 195.14

 Linda Fagerström, Randi Fisher – svensk modernitet, (diss.) Lund: Ellerströms förlag 2005.15

 Fagerström 2005, s. 12. 16

 Fagerström 2005, s. 15.  17

 Fagerström 2005, s. 49.18

!  av !8 92



analysera en framgångsrik kvinnlig konstnär i en mansdominerad miljö. Fagerström skriver 

att Fishers bilder kan betraktas som komplexa produkter av historiska och sociala 

omständigheter, och understryker vikten av kulturproduktionens sociala aspekt i feministisk 

forskning. Med detta menar hon att vi bör titta på könsdelningen i samhället och analysera 

sambandet mellan objekt (konstverk i det här fallet), kön och social struktur när vi genomför 

en feministisk analys.  19

 Även Öhrner lägger stort fokus på att undersöka Östlihns konstnärskap i relation till 

olika samhällsfaktorer. Med den fastställda premissen om den rådande manliga dominansen 

inom konstfältet, undersöker hon inte endast Östhlins generella framgång som konstnär, utan 

även hennes förmåga att tänja på reglerna inom fältet. 

 Båda avhandlingarna uppmärksammar de stereotyper som råder kring kvinnlig konst. 

Fagerström stannar upp vid ordet ”lekfull” som används vid flera tillfällen i kritiken av Randi 

Fishers konst. Hon citerar konstvetaren Barbro Andersson som skriver att 

erkännandet av de förment positiva, kvinnliga dygderna fungerar i praktiken som ett 
förnekande av kvinnors konstnärskap, som framställs som känslostyrt och mer eller 
mindre slumpmässigt. De kvinnliga konstnärerna målar på lek och intuition, varvid den 
’känslighet’ de genomgående tillskrivs framstår som ett uttryck inte för yrkeskompetens 
utan för ett essentiellt, kvinnligt väsen.  20

Öhrner stannar upp vid den rådande stereotypen som säger att det personliga och det 

kroppsnära spelar en större roll för kvinnliga konstnärer i jämförelse med manliga.  Båda 21

stereotyperna sätter könet i fokus och menar på att kvinnlig konst är präglad av ”känslighet”. 

 Både Öhrner och Fagerström undersöker vilka faktorer som kan ha spelat in för 

konstnärernas framgång och tillåtit dem att få legitimitet i ett mansdominerat fält, trots de 

rådande stereotyperna kring kvinnor och kvinnliga konstnärer. Fagerström skriver att 

”[f]örtrogenheten med konstens fält medförde […] att Fisher hade ’kännedom om ekonomins 

spelregler’ vilket ledde till att hon sökte och fick konstnärsstipendier med framgång och hade 

 Fagerström 2005, s. 31. 19

 Barbro Andersson, Positioner och strategier. Kvinnliga konstnärer i modern konstkritik, magisteruppsats 20

framlagd vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 1990, s. 25; citerad i Fagerström 2005, s. 
78. 

 Öhrner 2010, s. 195. 21
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god förmåga att förhandla med beställare i samband med konstnärliga uppdrag”.  Hennes 22

förmåga att öka sitt ekonomiska kapital, har enligt avhandlingen bidragit till hennes 

framgång. Konstnären hade dessutom gott symboliskt och socialt kapital samt förmågan att 

omsätta dessa till andra kapitalsformer. Fagerström skriver att 

[Fisher] hade flera användbara sociala relationer genom vilka hon stärkte sin position i 
det konstnärliga fältet. Genom den äldre systern Else Fisher, som var dansare och 
skådespelare, hade hon en nära koppling till dans- och teaterlivet. Denna förstärktes 

ytterligare när systern 1943 gifte sig med den unge regissören Ingmar Bergman”.   23

Fishers sociala och därmed professionella ställning visar sig i avhandlingen vara en fördel; 

hennes föräldrar är konstnärer, hennes familj är av övre medelklass, hennes syster en 

balettdansös, osv. Samtidigt var Fishers konstnärskap ständigt präglat av hennes kön och 

Fagerström skriver att ” [s]om kvinna måste man ständigt ha blivit påmind om att utgöra ett 

undantag från regeln”.  24

 Att Östhlin hade förmågan att bli etablerad inom avantgardfältet beror också på flera 

olika faktorer. Delvis var det tack vare de olika värdeomdömen som uttalades från skilda 

punkter i konstfältet, delvis var det på grund av stödet från personer med starka positioner 

inom olika konstkretsar. Hennes samarbete med maken (och etablerade konstnären) Öyvind 

Fahlström, där han utförde idéarbetet och hon verkproduktionen, blev ytterligare en 

förutsättning för henne som kvinna inom fältet. Hennes position i det svenska konstnärslivet 

var präglat av att hon var Fahlströms partner.  Att Östhlin var bosatt i Manhattan, påverkade 25

också hennes framgång. Öhrner menar att staden genomgick förändringar under den tiden 

som gjorde att konstnärer tenderade att lämna sina ateljéer och istället ”ta aktiv del i samhället 

och konstvärldens sociala spel.”  26

 Avhandlingarna fokuserar på många olika faktorer som kan ha spelat in i 

konstnärernas framgångar inom konstfältet. Både Östhlin och Fisher tycks ha liknande 

 Fagerström 2005, s. 45.22

 Fagerström 2005, s. 45.23

 Fagerström 2005, s. 49.24

 Öhrner 2010, s. 205.25

 Öhrner 2010, s. 204.26
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fördelar som spelar in en roll i deras framgång. De båda hade bland annat inflytelserika 

kontakter inom kulturvärlden och ekonomiskt kapital till deras fördel. Samtidigt var både 

Fishers och Östhlins konstnärskap präglat av deras kön, ett konstant faktum de fick förhålla 

sig till.


1.3.1.1 Att finna det genuint kvinnliga 
Kvinnorörelsen på 70-talet förde med sig ett behov för kvinnor att finna nya uttryckssätt för 

det genuint kvinnliga – det vill säga kvinnligheten och skönheten utanför mannens definition. 

Detta gällde även för kvinnliga konstnärer där budskapet gick före kvaliteten och de 

konstnärliga värdena.  Konstvetaren Yvonne Eriksson menar att förkroppsligandet av nya 27

förebilder ofta tar formen av motbilder. I försöken att finna en genuin definition av 

kvinnligheten, framstod det många gånger som att kvinnorna endast försökte göra sig så 

oattraktiva som möjligt. Detta gällde även för kvinnliga konstnärer och i försöken att definiera 

kvinnligheten kom konsten att innefatta mycket av kvinnans privata erfarenheter. Främst 

valde kvinnliga konstnärer att avbilda de missförhållanden de såg utifrån sina egna, privata 

erfarenheter, till skillnad från männen som främst dokumenterade sina iakttagelser. ”Därmed 

återges männens motiv vanligen sedda ur ett perspektiv utifrån. Kvinnorna utgår däremot från 

den privata sfären”,  skriver Eriksson.  28

 I jakten på nya ikoner  som skulle uttrycka det genuint kvinnliga blev v-formen och 29

vågformen viktiga symboler – som kom att spela en stor roll inom 1970-talets kvinnorörelse. 

Konsthistorikern Griselda Pollock påpekade att v-formen som representerar vulva och 

vågformen som återger skinkorna, är de äldsta tecknen för kvinna,  vilket visar hur 30

konstnärer delvis är underställda det bildspråk som redan existerar. Eriksson skriver att ”[i] 

sökandet efter nya symboler för att visualisera kvinnlighet följde man omedvetet, men även 

medvetet, de representationsformer som funnits under årtusenden för kvinnan; nämligen de 

 Yvonne Eriksson, ”Den visualiserande kvinnligheten ur ett feministiskt perspektiv. Ett 1970-talsprojekt”, Från 27

modernism till samtidskonst. Svenska kvinnliga konstnärer, Yvonne Eriksson & Anette Göthlund (red.) Lund: 
Bokförlaget Signum 2003, s. 51.

 Eriksson 2003, s. 52.28

 ”En ikon [inom konstvetenskapen] är ett bildelement som gör det möjligt att tolka bilden som ett enhetligt 29

budskap, ett motiv eller en berättelse.” Eriksson 2001, s. 52.
 Föredrag på Thirtieth International Congress of History of Art, London augusti 2020; citerad i Eriksson 2003, 30

s. 52. 
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triangulära och ovala formerna för vulva respektive vagina”.  I sökandet efter det genuina 31

hamnar alltså könet i fokus och bilden av det kvinnliga könet kom att spela en central roll för 

70-talets konstnärer. Ett känt exempel på den typen av konst är 70-tals verket The Dinner 

Party (1974-79) av Judy Chicago som föreställde ett gigantiskt, triangulärt bord, med 

kuvertuppsättningar dekorerade med vulvor och namn på olika kvinnliga individer. 

Konstnären eftersträvade att genom sin installation ”inta skällsordet fitta och påvisa att alla 

dessa framstående personer var bärare av detta könsorgan, det vill säga att de var fittor”.   32

 Eriksson skriver att när man studerar den svenska feministiska konsten från 70-talet 

kan man dela in den i tre fack: kvinnor i relation till klasskampen (vänsterrörelsen), 

kvinnlighet i relation till kvinnokroppen (därmed även moderskap och födande) och slutligen 

den lesbiskt orienterade konsten.  Men främst handlade 70-talskonsten om att visa upp 33

”vardagliga situationer, vardagsslit, för en kvinnlig publik”.  Anledningen till att kvinnlig 34

konst främst lyfte fram det vardagliga och privata berodde på att kvinnor inte hade samma 

tillgång till det offentliga rummet som männen, förklarar Eriksson.  35

1.3.2 Graffiti som begrepp och kultur 
I debatten och forskningen som behandlar graffiti förekommer märkbara skillnader i hur 

begreppet definieras. Medan vissa använder graffiti synonymt med exempelvis gatukonst eller 

klotter, väljer andra att dra tydliga skillnader mellan begreppen, och definierar därefter 

distinktionerna. När man talar om graffitin idag refererar man främst till subkulturen och 

kriminaliteten som har starka kopplingar till graffitins historia. Dock kompliceras graffitins 

anknytning till subkulturen och kriminaliteten när vi idag har lagliga väggar och framstående 

graffitikonstnärer som både försörjer sig på sin konst och accepteras av allmänheten.   

 På grund av sin unika historia har graffitin utmärkande egenskaper och strukturer som 

inte nödvändigtvis är typiska för det generella konstfältet. Det är därför viktigt att förstå 

graffitikonstnärernas bakgrund och den specifika miljö ur vilken deras konstnärskap har växt 

 ibid. 31

 ibid. 32

 Eriksson 2003, s. 53. 33

 Eriksson 2003, s .58.34

 Eriksson 2003, s. 69. 35
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fram. I detta avsnitt kommer jag gå igenom olika perspektiv på graffitin och de olika 

begreppen som har kopplingar till graffitin. Med Falkholts bakgrund i åtanke vill jag främst 

uppmärksamma forskningen som behandlar graffitin som subkultur. 

 Nationalencyklopedin definierar begreppet ”graffiti” som följande: 

graffiʹti (italienska, pluralis av graffito ’ristning’, ytterst av grekiska graʹphō ’skriva’) kan 
utgöras av text, bild eller bådadera, ristat, skrivet eller målat, oftast olovligen på 
offentliga platser eller annans egendom för att dekorera eller för att uttrycka åsikter och 
känslor. Ibland används det svenska ordet klotter. Utövaren är i allmänhet anonym eller 
använder täcknamn.  36

Både begreppet och fenomenet graffiti är gammalt. För att skilja på officiella och inofficiella 

budskap på väggarna, började man i praktiken använda begreppet under arkeologiska 

utgrävningar i Pompeji.  I Sverige idag används ordet främst för att referera till den ”sub-37

kulturella bildkultur som växer fram i USA under 1970-talet, och kommer till Sverige som en 

del av hiphop-kulturen under 1980-talet”.  38

 I flera av sina studier undersöker konstvetaren Jacob Kimvall begreppet graffiti från 

olika perspektiv: graffiti och klotter, laglig graffiti, det svenska samhällets syn på graffiti, 

graffitins juridiska status, och mycket annat. Kimvall uppmärksammar att National-

encyklopedin bland annat definierar graffiti och klotter som synonyma begrepp.  Trots att det 39

råder skilda åsikter kring definitionen av begreppet – där vissa exempelvis menar att klotter är 

olagligt, medan graffiti är lagligt – använder Kimvall begreppet som ett ”neutralt och sakligt 

paraplybegrepp för fenomen som vardagsspråkligt annars skulle kunna benämnas som såväl 

graffitikonst och TTP-graffiti [tags, throw-ups, pieces] som klotter och vandalism, och som 

 Nationalencyklopedin Uppslagsverket, ”Graffiti” https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/36

encyklopedi/lång/graffiti, (2020-03-10).
 ibid.37

 Jacob Kimvall, ”Laglig graffiti - Centrala begrepp, teoretiska perspektiv och litteraturöversikt”, Fri 38

konstnärlig plattform eller sanktionerad brottskultur? Utvärdering av öppna graffitiväggar som möjlig 
brottsprevention, Urban utveckling 2016, http://urbanutveckling.se/images/Rapporter/Utvardering-av-laglig-
graffiti--Slutrapport-2016-10-24.pdf (2020-04-15), s. 10. 

 Kimvall 2016, s. 11.39
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kan vara såväl lagligt som olagligt utfört”.  Graffitin får  hos Kimvall en mer generell och 40

inkluderande definition: ”teckningar gjorda på offentliga ytor.”   41

  Begreppet stöter dock på fler definitionsproblem när man utöver klotter även börjar 

tala om street art, gatukonst, urban art eller urban konst. Alla dessa begrepp kan och har i 

många sammanhang använts synonymt i de svenska debatterna.  I jämförelsen mellan graffiti 42

och street art har dock graffiti enligt flera studier definierats som det ”mer olagliga” medan 

street art som relativt harmlöst.  Detta skiljer sig från jämförelsen mellan graffiti och klotter, 43

där graffitin utgör det ”mer lagliga”.  

 Kimvall skriver att graffitikonstnärer ofta har stort intresse av att dokumentera sin 

arbetsprocess.  I sin analys av graffitin som ett komplext fenomen konstruerat i anslutning 44

till ett brett spektrum av olika relationer, ger Kimvall ett exempel på Alexander Orions verk 

Art less pollution.  Verket genomfördes i en tunnel på en metallvägg, där Orion genom att 45

torka bort lager av smuts, täckte väggen med dödskallar. Graffitikonstnären publicerade 

därefter en video av sin arbetsprocess på Youtube och tittare över hela värden fick både se 

hans arbete och den efterföljande polisundersökningen, som avsåg att fastställa om hans 

handling kan betraktas som kriminell. Inom den olagliga graffitin blir själva olagligheten en 

relevant faktor i dess definition. Att måla på nätterna, att måla snabbt, att eventuellt bli jagad 

av polisen, osv blir på ett sätt en del av konsten. 

 Med Orion-exemplet försöker Kimvall uppmärksamma graffitibegreppets komplexitet 

genom att diskutera de olika elementen: själva verket, praktiken av dess skapande, Youtube-

videon, publiciteten som polisundersökningen för med sig, osv. 

So instead of viewing the material image on the side of the train or on the wall as the 
artwork we should see it as one central but not sole aspect of the artwork in graffiti. We 
should see that the artwork as a complex phenomenon constructed at the nexus of a wide 

 Kimvall 2016, s. 12.40

 Kimvall 2016, s. 1241

 Kimvall 2016, s. 13.42

 Malin Fransberg, ”Performing gendered distinctions: young women painting illicit street art and graffiti in 43

Helsinki”, Journal of youth studies vol. 22, 2019:4, s. 496.  

 Jacob Kimvall, ”Onwards a conceptual and multi-positional understanding of the object in street and graffiti 44

art”, The unexpected impertinence of urban creativity, Luca Borriello & Christian Ruggiero (ed.) Rom: 
Inopinatum, 2013, s. 86.

 ibid.45
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range of different relations: strategies of the local police authorities, of the art world, of 
individual graffiti writers and chroniclers, of the graffiti removal industry.  46

Konstverket är visserligen fortfarande centralt men alla de ovannämnda elementen är också av 

hög relevans när vi talar om graffitin som praktik. 

 I en studie som behandlar graffiti och street art i Helsingfors skriver forskaren Malin 

Fransberg att graffitin som är associerad med att ta risker och kriminalitet också blir kopplad 

till maskulinitet. De som inte klarar av att ta riskerna och väljer att måla lagligt (eller mindre 

riskfyllt, i hennes exempel de som ägnar sig åt street art) blir därmed klassade som 

feminina.  Graffitin i Fransbergs studie refererar framför allt till bokstäver och signaturer; till 47

skillnad från street art som inte är begränsad till specifika motiv. Graffitin anses vara mer 

kryptisk och saknar den kommunikativa förmågan som de avbildade motiven i street art har. 

Graffitins kryptiska natur är ofta tolkad som mer aggressiv och därmed anses än en gång höra 

ihop med maskulinitet.  48

 Vad gäller kvinnliga konstnärer i subkulturen refererar Fransberg till forskaren och 

författaren Nancy Macdonald som kritiskt påpekar att kvinnliga konstnärer inte betraktas som 

tillräckligt ”autentiska”. Deras bidrag i subkulturen tenderar att förminskas genom att istället 

fokusera på deras sexuella aktiviteter och ifrågasätta deras engagemang och ansvars-

skyldighet.  Macdonald menar i sin undersökning om graffitins subkultur och maskulinitet 49

att man inom graffitiforskningen ofta ifrågasätter frånvaron av kvinnorna, när man istället bör 

fråga sig varför män är så dragna till graffitin. Hon behandlar det subkulturella som ett 

utrymme för konstruktionen av maskulinitet. ”Writers [someone who writes graffiti] confront 

risk and danger and achieve, through this, the defining elements of their masculine identities; 

resilience, bravery and fortitude”,  skriver Macdonald. Graffitin kan i denna mening 50

betraktas som ett sätt för män att hävda sin maskulinitet i och med att graffitin (åtminstone 

den subkulturella formen av graffiti) i praktiken handlar om att ta risker och kan vara fysiskt 

 Kimvall 2013, s. 87.46

 Fransberg 2019, s. 497.47

 Fransberg 2019, s. 492.48

 Fransberg 2019, s. 491.49

 Nancy Macdonald, The Graffiti Subculture - Youth, Masculinity and Identity in London and New York, 50

Basingstoke: Palgrave 2001, s. 101.
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utmanande. Macdonald menar att maskuliniteten hävdas på två sätt, där det ena är själva det 

fysiska utförandet och det andra är motivationen bakom handlandet. Med andra ord är 

graffitin ett bra sätt för män att hävda sin maskulinitet inför andra, i och med att arbetet 

fungerar som ett test för hur ”tuff” man är, och män kan genom graffitin – som Macdonald 

uttrycker det – ”gain a reputation for being ’tough’”.  I hennes intervjuer om frågor som  51

behandlar frånvaron av kvinnor inom den subkulturella graffitin menar vissa manliga 

graffitikonstnärer (eller ”writers” som Macdonalds kallar dem) att kvinnorna inte vill utföra 

den typen av jobb, bland annat för att de är smartare och mognare än män, medan andra 

menar att de inte skulle klara av det eller våga. Pink, som är en av de mest framträdande 

kvinnliga konstnärerna inom graffitin, drar en parallell mellan graffitin och sportfältet och 

menar att båda har konkurrensbetonade strukturer. ”It’s lika a sport or anything else, kids 

prove themselves under immense pressure”,  säger konstnären.   52

 En av de begränsningar som Macdonald uppmärksammar inom den subkulturella 

graffitin är dess medlemmars tendens att definiera sig själva i relation till ”de andra”. ”De 

andra” är alltså resten av världen, eller som Macdonald skriver ”the outside world”.  I flera 53

av hennes intervjuer uttrycker graffitikonstnärer att ”de andra” inte kan förstå sig på graffitin, 

i och med att de lever i en bubbla, de låter sig influeras av medier, de lever tråkiga liv, osv. 

”It’s quite a wonderful feeling to be part of something that is misunderstood by the rest of 

society […] it's something they will never understand”,  säger graffitikonstnären Zaki. Med 54

detta blir de som målar lagligt betraktade som ”fakes who have exchanged their true persona 

for one that attracts, rather than repels, outsider interest”.  Det råder alltså en uppfattning 55

inom graffitins subkultur att man endast gör det för kärleken till konsten och absolut inte för 

pengarna eller ”de andras” bekräftelse, vilket i sig inte är helt olikt den uppfattningen som 

råder inom konstfältet och dess relation till de ekonomiska krafterna.  

  

 Macdonald 2001, s. 102. 51

 Macdonald 2001, s. 106.52

 Macdonald 2001, s. 156.53

 Macdonald 2001, s. 154.54

 Macdonald 2001, s. 174. 55

!  av !16 92



1.4 Metod  

I denna uppsats ämnar jag som sagt undersöka diskursiva praktiker, dvs relationen mellan 

olika företeelser – och inte minst maktstrukturerna – inom det svenska konstnärsfältet med 

fokus på genus, ethos och offentlighet. I och med att uppsatsen undersöker frågor gällande 

Falkholts konstnärskap, vill jag både undersöka texter som presenterar Carolina Falkholt 

biografiskt och texter som presenterar, debatterar och diskuterar hennes konstverk i relation 

till deras kontext, där kontexten i högsta mån avgränsas till den plats och situation 

konstverken skapas i. För att ge en så rättvis bild som möjligt av Carolina Falkholt har jag i 

den biografiska sammanställningen valt att främst – men inte uteslutande – fokusera på 

intervjuer där konstnärens egna ord är citerade och presenterade, i och med att det reflekterar 

hur konstnären vill presentera sig själv offentligt. Eftersom konstverken, likt konstnärens 

verbala yttranden, uttrycker åsikter och ställningstaganden i de givna sammanhangen kommer 

även de att analyseras i relation till – och som en representation av – Falkholts offentliga 

persona.  

 Analysen av debatten kring Falkholts konst och hur hon själv presenterar sig i olika 

medier är central för att öka förståelsen av hennes offentliga persona och hur hon som 

kvinnlig konstnär placerar sig själv i det kulturella, offentliga fältet. I och med att materialet 

är begränsat till en biografisk presentation, två konstverk och ett fåtal texter kring 

konstverken, kommer analysen endast kunna fungera som ett exempel på hur villkoren för en 

kvinnlig konstnär i Sverige, kan se ut. Med det sagt är specifika fall av hög relevans inom 

(bland annat) feministisk forskning, eftersom flera specifika fall kan skapa en större bild som 

avslöjar eller uppmärksammar olika förhållanden och strukturer. Toril Moi skriver att 

”[o]rdinary language philosophy teaches us how to think from within. It teaches us to think 

through examples”,  och uppmärksammar därmed vikten av exempel inom feministisk 56

forskning. Hon diskuterar bland annat hur man inom forskning ofta kräver generalisering, när 

man istället bör fokusera på specifika exempel, det ordinära och det vardagliga, något som jag 

 Toril Moi, Revolution of the ordinary: literary studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell, Chicago: The 56

University of Chicago Press 2017 s. 249.
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ämnar göra i denna uppsats. ”Insofar as feminist theorists crave generality, that craving blocks 

them from paying close attention to the specific experiences they wish to illuminate.”  57

 Genom en sammanställning av Falkholts offentliga person, hennes konst och 

reaktioner på dessa, kommer jag att kunna skapa en relativt övergripande bild av Falkholts 

konstnärskap, hennes plats inom konstfältet och hennes plats (som konstnär) i det generella 

sociala fältet.  

 Tanken är att genomföra en retorisk närläsning av materialet och med hjälp av den 

tidigare forskningen undersöka om det finns återkommande mönster – i form av utomstående 

kritik eller konstruktion av konstnärskap – för kvinnliga konstnärer i det svenska 

konstnärsfältet. Barry Brummett beskriver närläsning som ”[a] mindful, disciplined reading of 

an object with a view to deeper understanding of its meaning”  och menar att vi genom 58

närläsning kan avslöja de sociala influenserna som annars förbises. Dessa influenser kan vara 

av rasistisk eller sexistisk karaktär och påverka oss så pass långsamt att vi inte kan se dem 

utan en kritisk närläsning. Brummett skriver att ”läsaren” vid genomförandet av en retorisk 

närläsning måste inkludera kontexten (både den som avser själva materialet och den historiska 

kontexten) och publikperspektivet. Båda perspektiven är relevanta i analysen av ett 

konstnärskap eftersom både kontexten och publiken utgör en stor faktor i hur konstverken tas 

emot, uppfattas och därefter konstruerar konstnärskapet.  

  Materialet kommer att behandlas enligt en Bourdieusk uppfattning om att människor 

är aktörer som kämpar om legitimitet på de olika fälten. Förutom att behandla Falkholt som 

en aktör på ett fält, vill jag även uppmärksamma och samtidigt undersöka relevansen av genus 

i kampen om legitimitet. Uppsatsen kommer att behandla och tolka frågor kring 

samhällsnormer, Falkholts konstverk samt de reaktioner som hennes offentliga handlingar 

väcker. Analysperspektivet är därmed färgat av de teoretiska utgångspunkterna med betoning 

på maktförhållanden. 

 Falkholt kommer i denna uppsats att behandlas som en agent på det intellektuella 

fältet som konstruerar sin persona i relation till fältets habitus och de rådande makt-

strukturerna på fältet. Hennes offentliga uttalanden kommer tillsammans med hennes verk 

 Moi 2017, s. 273.57

 Barry Brummett, Techniques of close reading, Los Angeles: SAGE 2010, s. 25. 58
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kunna ge en relativt övergripande bild av hur hon väljer att presentera sig själv i offentlig-

heten och därmed skapar sin offentliga persona, medan reaktionerna på hennes verk kommer 

visa de krafter och de motkrafter som driver hennes konstnärskap framåt – något som knyter 

an till Bourdieus fråga om vem som gör konstnären.  

 I de utvalda konstverken vill jag undersöka motiven och hur de strider mot normer i 

det svenska samhället och den plats i vilken de skapas. Vidare vill jag undersöka kritiken och 

de argument som används av motståndare respektive sympatisörer till Falkholts verk, vilket 

speglar de normer som finns i Sverige. Med analysen av den mediala debatten vill jag även 

synliggöra de krafter som konstruerar och driver Falkholts konstnärskap framåt. Hennes 

konstnärskap, som är relativt unikt med dess utmärkande och enligt många provokativa motiv, 

drivs kanske mer än andra konstnärskap av motståndsrelationen i de mediala debatterna. Jag 

vill betrakta denna relation som agonistisk där aktörerna är ”delaktiga i ett gemensamt 

symboliskt rum, inom vilket konflikten utspelar sig”,  där det symboliska rummet är 59

konstfältet och de olika parternas konflikt fungerar som en gemensam drivkraft i Falkholts 

konstnärskap och hennes offentliga persona. Jag vill även undersöka hur Falkholt positionerar 

sig i debatten för att se var hon står i relation till de olika åsikterna. Det kan alltså handla om 

att hennes konst och åsikter sammanfaller med sympatisörernas åsikter och att hennes konst 

därmed fungerar som en del i förändringsprocessen i samhället; eller att hennes konst 

provocerar specifika grupper och man kan undersöka om provokation kan ha varit medveten – 

och i sådana fall varför och hur den fungerar som en drivkraft i hennes konstnärskap.  

 Det feministiska perspektivet i uppsatsen grundas i litteraturvetaren Toril Mois läsning 

och användning av Bourdieus fältteori. I hennes tolkning behandlas kön som en slags social 

klass men har även vissa likheter med Bourdieus begrepp kapital som har olika ”värden” 

inom olika fält. Begreppen symboliskt våld, kapital, habitus och maktstrukturer kommer att 

ligga i grunden vid undersökningen av materialet. 

, Chantal Mouffe, Om det politiska. Stockholm: Tankekraft förlag 2005/2008, s. 27; citerad i Anita Norlund, 59

”Meningsbrytningar i olika former”, Rhetorica Scandinavica 2013:65, s. 50.
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1.5 Teori och begrepp 

1.5.1 Bakgrund 
Bourdieus fältteori grundar sig i sociologisk teori, som stipulerar att de så kallade fälten och 

deras inbyggda lagar är socialt konstruerade. Genom att använda Bourdieus teori tillsammans 

med ett feministiskt perspektiv, och därmed betrakta kön som en social konstruktion, kan man 

lyfta fram de egenskaper, beteenden och karaktärsdrag som har konstruerats kring kvinnan. 

Om man betraktar kvinnlighet och manlighet eller feminint och maskulint som två olika 

”kapital” (se definition i 1.5.2), kan man exempelvis undersöka om den manliga dominansen 

inom konstfältet grundar sig i en uppfattning om kvinnlighet som ett lägre kapital och 

manligheten som ett högre kapital. Att betrakta kön som ett kapital eller en social klass 

skapar därmed möjligheten att urskilja om en persons kön påverkar dennes status eller 

position inom ett specifikt fält.  

1.5.2 Bourdieus fältteori 
Bourdieu beskriver begreppet fält som ett socialt rum där ett spel pågår. De olika fälten 

definieras genom bestämmelser av insatser och intressen som är specifika för fältet.  Inom 60

dessa pågår konstanta strider om legitimitet, igenkännande och makt, där alla aktörer är 

överens om att striden är värd att ha, eller med andra ord att spelet är värt att spela. Det är 

alltså omöjligt att definiera och förstå vad ett fält är eller hur fältet fungerar utan att undersöka 

dess struktur. ”Synkront uppfattade framträder fälten som av positioner (eller platser) 

strukturerade rum”,  och har därmed sina generella lagar och sina specifika egenskaper. 61

Exempelvis kan man tala om politikens fält, religionens fält, retorikens fält och i det här fallet 

om konstens fält.

Varje fält har en egen habitus, ett begrepp som Bourdieu definierar som ”ett system av 

dispositioner som förvärvats genom implicit eller explicit inlärning och som fungerar som ett 

system av generativa scheman”.  För att ett fält ska fungera krävs det insatser och 62

 Bourdieu 1992, s. 42. 60
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gemensamma intressen som gör att människor inom fältet är beredda att spela spelet samt att 

de har en habitus som innefattar kunskap om och ett erkännande av spelets lagar.  63

 Bourdieu menar att vi som individer är definierade av vår omgivning och vår historia. 

Vår habitus avgör hur bekväma eller obekväma vi är på det fältet där vi utövar vår kamp för 

legitimitet. En konstnär som förstår fältets logik väl kan både utmana och utnyttja dessa regler 

och lagar. Bourdieu tar Duchamp som ett exempel på en sådan aktör inom konstfältet.  De 64

som känner till spelets lagar väl och har stor förståelse för dessa, har en slags säkerhet i fältet 

och kan därför göra sådant som inte ”nykomlingarna” kan. De kan därmed bli revolutionärer 

och skapa förändringar i fältet. Samtidigt skriver han att de som anses vara revolutionärer 

inom ett fält inte vänder upp och ner på fältet och dess habitus. Tvärtom går de in och 

anpassar sig efter fältets regler samtidigt som de för in nya dispositioner och får därefter stöd 

utifrån.  För att exempelvis förstå ett konstverks mest ”interna” egenskaper, måste man 65

genomföra en extern och intern analys menar Bourdieu. Likt en retorisk närläsning måste 

analysen behandla även externa faktorer som kontext och publik, såväl som själva konstverket 

och dess motiv. För att nå full förståelse måste man alltså analysera hela produktionsfältet 

(och inte bara det fysiska verket), där exempelvis själva konstnären, dennes bakgrund, de 

sociala omständigheterna, den politiska situationen i landet, osv utgör en del. 

 Begreppet kapital kan beskrivas som olika slags tillgångar, som beroende på fältets 

mekanismer, har olika mycket värde. Med ekonomiskt kapital menas exempelvis pengar, som 

kan öka ens status inom vissa fält. Andra exempel på kapital kan vara publikationer, diplom, 

utbildning, kontakter, etc. Förbindelser och kontakter kallar Bourdieu för socialt kapital 

medan tillgångar man får genom exempelvis skolsystemet hamnar under kategorien kulturellt 

kapital. De olika kapitalen kan användas till att få ett symboliskt kapital på ett fält. Med 

symboliskt kapital menas den erkända makt man erhåller på fältet. Om agenterna på ett fält 

vet att en person har bra utbildning, goda språkkunskaper, mycket pengar och bra kontakter, 

kan denna person bli tilldelad ett symboliskt kapital och erkänd som någon högt upp i 

hierarkin. 

 Bourdieu 1992, s. 42. 63
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1.5.2.1 Det intellektuella fältet 
I inledningen till studien Texter om de intellektuella skriver Donald Broady att Bourdieu 

genom sin lansering av begreppet ”intellektuellt fält”, har banat väg för nya sätt att analysera 

sambandet mellan konstverk, litterära verk, vetenskapliga teorier etc och den sociala värld 

som befolkas av människor av kött och blod, av konstnärer, författare, vetenskapsmän och 

andra.  Genom att analysera den sociala samvaron mellan olika människor, tillhörande olika 66

fält, får vi större förståelse för olika beteenden och strider vi finner i vardagen.  

 När Bourdieu beskriver de intellektuella syftar han på den gruppen människor som 

befinner sig långt ifrån ekonomins maktfält, exempelvis konstnärer. Fältet är därmed relativt 

autonomt och självständigt i relation till hela sociala fältet (det som ligger under och 

strukturerar alla andra fält), dock inte helt oberoende.  För att ett fält överhuvudtaget ska 67

räknas som ett fält måste det vara relativt autonomt. Vad som skiljer det intellektuella fältet är 

graden av autonomi. Inom det intellektuella fältet mer än inom andra fält, skapar man och 

anpassar sig efter sina egna regler. Det habitus och de trender som råder inom fältet påverkas 

väldigt lite av utomstående faktorer. Det intellektuella fältet är en ”(dominerad) fraktion av 

den dominerande klassen”  och denna dominans har att göra med deras innehavande av ett 68

kulturellt kapital. Den intellektuelle dominerar alltså med sitt kulturella kapital och dennes 

framgång är därmed mindre beroende av det ekonomiska kapitalet. Broady skriver att ”[f]ör 

intellektuella fält synes en tumregel vara att erkännandet utdelas inom fältet medan resurserna 

(pengar, nya deltagare i spelet) tillförs utifrån”.  Ett konstverk kan exempelvis bli tilldelat ett 69

högt värde inom sitt eget fält, utan att ha ett högt produktionsvärde och utan att svara på något 

socialt behov. Den typen av verk som produceras inom det intellektuella fältet får först ett 

kulturellt och socialt värde, som i sin tur leder till ett ekonomiskt värde.  

 Bourdieu 1992, s. 11. 66
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 Bourdieu ger ingen specifik definition av vad ett fält är i och med att ett fält endast kan 

definieras med hjälp av dess interna egenskaper. Däremot ger han exempel på flera 

utmärkande egenskaper, specifika för de olika fälten. Den stora skillnaden mellan det 

intellektuella fältet och andra produktionsfält är att man inom det intellektuella fältet inte 

behöver ana sig till och försöka tillfredsställa en viss social efterfrågan.  Av denna anledning 70

betraktar man relationen mellan producenten och konsumenten som objekt, istället för att 

endast analysera själva konstverket. Här fokuserar man på producentens habitus och den 

position som producenten intar i produktionsfältet. Bourdieu skriver att man måste fråga sig 

inte vad konstnären gör utan vem som gör konstnären.  71

 I det litterära (och konstnärliga) fältet pågår ständiga strider precis som inom vilket 

fält som helst. Det är insatserna i striderna som är av speciellt slag inom litterära och 

konstnärliga fältet. Bourdieu skriver att  

[e]n av de största insatserna i de strider som pågår inom det litterära och konstnärliga 
fältet är faktiskt definitionen av fältets gränser, dvs definitionen av det legitima 
deltagandet i striderna. Att säga om den eller den strömningen, om den eller den gruppen, 
att ”det är inte poesi” eller ”det är inte litteratur” är detsamma som att förmena den en 
legitim existens – det är att utesluta den ur spelet, att exkommunicera den.  72

Med andra ord utgör definitionen av fältets gränser en utmärkande egenskap hos de 

intellektuella fälten. Medan andra fält har mer exakta metoder för att mäta legitimitet 

(specifika erfarenheter, akademiska framgångar, statistiskt mätbara framgångar, osv), kan 

kulturella fält stöta på svårigheter vid definitionen av vad konst eller litteratur ”är”.   

Att påstå att något ”inte är”, kallar Bourdieu för symbolisk uteslutning och de som besitter ett 

specifikt kapital kan använda denna uteslutning som ett sätt att definiera den legitima 

praktiken.  

 Samtidigt skriver Bourdieu att sociologi och konst inte trivs med varandra, vilket han 

förklarar med att konsten och konstnärerna inte kan tolerera att den föreställning de har om 
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sig själva blir kränkt.  Konstfältet bygger på tro och föreställningar; föreställningar om det 73

unika, genialiska, begåvade, etc. Genom att studera konsten utifrån sociologins premisser, 

bryter man dessa föreställningar och bryter därmed förtrollningen som råder inom fältet. Inom 

ett autonomt, intellektuellt fält, såsom konstfältet, är det vanligt att aktörerna inte vill eller till 

och med vägrar ha några utomstående krav på sig och Bourdieu skriver att ”the constitution of 

a relatively autonomous intellectual field is the condition for the appearance of the inde-

pendent intellectual, who does not recognize nor wish to recognize any obligations other than 

the intrinsic demands of his creative project”.  Den intellektuella aktörens självständighet är 74

alltså av stor vikt här. Det är också här som den värsta faran ligger för dem, eftersom de 

intellektuella ”undan för undan berövas makten att värdera sitt arbete enligt sina egna 

kriterier”.    75

 Bourdieu tenderar att behandla det kulturella och det intellektuella fältet i relation till 

varandra på ett sätt som indikerar att det kulturella fältet är en del av det intellektuella fältet. 

Kring konstruktionen av det intellektuella fältet skriver Bourdieu följande:    

As the areas of human activity became more clearly differentiated, an intellectual order in 
the true sense, dominated by a particular type of legitimacy, began to define itself in 
opposition to the economic, political and religious powers, that is all the authorities who 
could claim the right to legislate on cultural matters in the name of a power or authority 
which was not properly speaking intellectual.  76

De intellektuella ställer sig per definition emot alla myndigheter som kan begränsa deras 

autonomi. Med detta ställningstagande är det inte ovanligt att de intellektuella är politiska i 

sina uttryckssätt.  

 Bourdieu menar även att de intellektuella, som är väletablerade inom sitt fält, kan 

använda sin plattform för att delta i politiska frågor.  Eftersom de intellektuella besitter ett 77

kulturellt kapital har många av deras ställningstaganden i olika frågor att göra med deras 
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tvetydiga position som dominerade bland de dominerande.  Genom att betrakta och analysera 78

konstnärsfältet utifrån Bourdieus definition av det intellektuella fältet, kan man få större 

förståelse för komplexiteten i de fält som inte huvudsakligen styrs av det ekonomiska 

kapitalet.  

1.5.3 Symboliskt våld och feministiskt perspektiv 
Bourdieu har i sin forskning inte behandlat det feministiska perspektivet i någon större ut-

sträckning. Däremot erkänner sociologen att genus är en social konstruktion; och precis som 

alla andra attribut som agenterna på fältet besitter, kan kön och genus påverka hur vi uppfattar 

andra och själva blir uppfattade. Bourdieu poängterar att kvinnor ofta utsätts för symboliskt 

våld och ger ett enkelt exempel på franska kvinnor som säger att de vill ha makar som är äldre 

och längre än de själva. Med detta accepterar och till och med efterfrågar kvinnorna en 

dominant ställning hos männen, åtminstone vad gäller det yttre och vägrar se den sexuella 

”hierarkin” som detta reproducerar.   79

 Bourdieus fältteori och dess applikation på genus- och feministfrågor utvecklas i stor 

utsträckning av litteraturvetaren Toril Moi. I artikeln ”Att erövra Bourdieu” (1994) använder 

Moi fältteorin inom en feministisk kontext och behandlar kön som en social konstruktion. 

Moi betraktar hela det sociala fältet, med män och kvinnor som dess aktörer och pekar ut 

olika kapital och deras värden med fokus på symboliskt våld och andra förekommande 

maktstrukturer. Varför hon använder just Bourdieus teori inom feministisk forskning, 

motiverar hon på följare vis:  

För en feminist är en annan stor fördel med Bourdieus mikroteoretiska infallsvinkel att 

den tillåter oss att införliva de mest jordnära detaljer i vardagslivet i våra analyser, eller 
med andra ord: Bourdieu gör sociologisk teori av bokstavligen allt.[….] [M]itt intresse 
för Bourdieu [är] grundat på min övertygelse att mycket av vad patriarkatets företrädare 
brukar avfärda som trivialt struntprat, och som kvinnors struntprat till råga på allt, i själva 

verket är socialt betydelsefullt.  80
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De strukturer som ofta förbises och behandlas som normer, menar Moi bör lyftas fram och 

analyseras.  Bourdieus  fältteori  kan  behandla  även  de  minsta  detaljerna  inom  våra 

samhällsnormer och lyfter fram deras karaktär. Exempelvis menar Moi att vi ofta betraktar 

den sociala könsfördelningen som doxisk – det vill säga som en norm – och därmed något 

som inte kan ifrågasättas.  Vi refererar till vår biologiska natur när vi placerar mannen över 81

kvinnan och har lärt oss att acceptera den maktstrukturen. Moi menar att denna underordning 

är ett typiskt exempel på symboliskt våld i och med att det handlar som sociala konstruktioner 

kring kön, och inte biologisk natur.  

 Med symboliskt våld syftar Bourdieu och även Moi på ett slags ”censurerat våld i 

förskönande omskrivning”.  Bourdieu ger följande beskrivning av begreppet: ”De 82

dominerade tillämpar kategorier konstruerade ur de dominerandes perspektiv på 

dominansrelationerna och får dem därför att framstå som naturliga”.  Det symboliska våldet 83

kan med andra ord beskrivas som sociala orättvisor, som inte erkänns som orättvisor på grund 

av deras normaliserade status i fältet. Det är våld som är så pass accepterat inom fältet (eller 

till och med i kulturen/landet/världen) att det inte erkänns som våld. Det symboliska våldet 

utövas av de som besitter mest makt inom fältet och som besitter mest symboliskt kapital och 

begreppet blir högst relevant när man analyserar könsskillnader. Trots dess namn erkänns inte 

det symboliska våldet i praktiken som ”riktigt” våld, eftersom det är legitimt och därmed 

godkänt. När konflikter mellan grupper uppstår och det symboliska våldet avslöjas och 

erkänns, slutar det fungera som symboliskt våld.  Ett avslöjat symboliskt våld kan då 84

”förvandlas” eller erkännas vara förtryck, i alla dess olika former. Ett typiskt exempel är 

kvinnor som under rösträttsrörelsen gick emot kampen om kvinnans rösträtt. De ansåg det 

vara opassande för kvinnor att engagera sig politiskt och var villiga att neka sig själva den 

rätten i tron på att männen var mer kompetenta inom politiska frågor.  Idag är vi enade om att 85

detta inte stämmer och att neka någon rösträtt på grund av kön är förtryck. 
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 Det symboliska våldet avslöjas främst i stora doxiska skiften, när klass-, etnicitet- eller 

feministfrågor lyfts fram. I och med att vissa tillhör en priviligerad grupp redan från födseln, 

på grund av deras etnicitet, klass eller kön, skapas vissa strukturer som blir så pass 

normaliserade att de inte ifrågasätts. Dessa strukturer tillåter att vissa i samhället besitter mer 

makt än andra utan att egentligen ha några för fältet relevanta tillgångar. Istället fungerar 

exempelvis deras kön som en slags tillgång och placerar dem högre upp i hierarkin. Om man 

exempelvis tror på stereotypen att kvinnor är känsligare än män, kan man ge män företräde 

inom vissa fält, endast för att de är män och utan att kontrollera om dessa män faktiskt besitter 

den ”styrka” som man tillskriver dem.  

  I och med att vissa hamnar högre upp än andra redan från start, blir det generellt 

accepterat som en norm. Dessa personer kan därför använda sig av symboliskt våld gentemot 

andra som inte tillhör samma sociala klass, utan att nödvändigtvis vara medvetna om det 

själva. Moi menar att kön och social klass har mycket gemensamt i och med att båda 

”infiltrerar och influerar varje annan kategori”.  De som blir drabbade av det symboliska 86

våldet accepterar det som en norm, eftersom även de har växt upp med dessa strukturer. Deras 

plats i fältet, oavsett hur långt ner den än är, blir accepterad av alla inblandade som den rätta 

och den förtjänta platsen för dem. Det kan exempelvis handla om kvinnor som ser ner på 

mödrar för att de inte stannar hemma med barnen. ”Hemma med barnen” blir då kvinnans 

förtjänta plats som accepteras både av män och kvinnor.  

 När man däremot börjar undersöka dessa frågor, kan det symboliska våldet bli avslöjat 

och förlorar i samma stund sin ”status” som symboliskt våld. När orättvisorna i fältet blir 

erkända som sexism, kan man inte längre kalla dem för symboliskt våld, eftersom våldets 

legitimitet försvinner. Genom att studera det kapital som ger olika personer deras positioner i 

fältet kan man urskilja de som besitter högre positioner än andra, utan att ha mer kapital. 

Därefter kan man undersöka vilka andra faktorer som kan ha spelat in i deras position och om 

dessa kan grunda sig i exempelvis sexism eller rasism. Moi skriver att de som redan tillhör en 

privilegierad grupp kan komma undan med mindre utbildningskapital (ex. examen, diplom, 

 Moi 1994, s. 16.86
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etc) eftersom de har mycket annat kapital, medan de i underprivilegierade grupper måste 

samla på sig så mycket utbildningskapital de bara kan för att kunna avancera i samhället.  87

 Bourdieu menar att kvinnors habitus skapas i relation till det symboliska våld som 

undertrycker dem och det som krävs för att bryta mönstret är ett ”kollektivt agerande som 

sätter igång och organiserar en symbolisk kamp som ifrågasätter praktiskt taget varje 

underförstådd förutsättning i den fallonarcissistiska versionen av världen.”  I och med att det 88

offentliga rummet än idag domineras av män, förekommer förtryck och symboliskt våld 

gentemot kvinnor i offentligheten. Genom att kritiskt granska de strukturer som råder inom ett 

fält kan man urskilja det symboliska våldet och avslöja det. 

1.5.4 Ethos och persona  
Begreppet ethos används flitigt inom klassisk retorik och refererar enligt Aristotelisk 

definition till den självbild som byggs av talaren för att påverka publiken, eller den ”karaktär” 

talaren visar upp i talarsituationen”.  Men begreppet ethos används även flitigt inom andra 89

praktiker och inte minst inom sociologin. Bourdieu som använder begreppet i sin teori, har en 

annorlunda definition av ethos och dess karaktär.    

 Enligt Bourdieu är ethos mer än en språkrelaterad konstruktion, och likt mycket annat 

inom fältteorin hör begreppet ihop med legitimitet. Talarens och situationens legitimitet är 

avgörande för att publiken ska vara mottagliga för det tal som yttras. Detta gäller i hans 

mening alla former av tal oavsett om det handlar om en dikt, presskonferens eller predikan.   90

Ethos kan i Bourdieus mening beskrivas kort som ett ”koncentrerat” symboliskt kapital, som 

har blivit tilldelat talaren av personerna i den givna gruppen och situationen. Med andra ord 

härrör ordens makt från talarens sociala funktion och diskurs. Gruppen delegerar alltså 

talarens auktoritet i den givna situationen som möjliggör hens påverkan på publiken.  91
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 Talarens val av ett persona – som litteraturvetaren Brigitte Mral beskriver det – kan på 

fundamental nivå definieras som  

en yttre karaktär som, i en komplicerad process, å ena sidan i viss mån påtvingats 
individen av omgivningen, men som å den andra sidan lika mycket är resultat av 
individens eget val. Denna karaktär utgör ett slags välbehövlig mask att hålla framför sig 
och att tala igenom.  92

Den offentliga personan är alltså något som delvis kan styras av talarens val och man kan se 

valet av persona som en strategisk anpassning till omgivningens förväntningar och regler.  93

Att välja en så kallad ”mask” är också något som kräver strategi, i och med att alla masker 

inte passar alla individer. Mral ger tre exempel på kvinnor i offentligheten: Ellen Kay, Selma 

Lagerlöf och Kata Dahlström och finner mönster i valet av masker hos alla tre, bland annat 

den moderliga attityden.  I och med att de är kvinnor, verksamma under sent 1800- och tidigt 94

1900-tal, är den moderliga attityden en passande mask för dem att använda sig av i det 

offentliga rummet.  

 I denna uppsats väljer jag att använda begreppen ethos och persona likt de definitioner 

som presenteras ovan: där ethos främst refererar till talarens sociala position och diskurs och 

persona till den strategiska anpassningen till omgivningen. 

1.5.5 Offentlighet 
Begreppet offentlighet har uppmärksammats och debatterats livligt inom både retorisk och 

konstvetenskaplig forskning under flera decennier. Begreppet kan bland annat ge förståelse 

för de strukturer och krav som offentligheten för med sig, oavsett om det gäller offentlig konst 

eller konstruktion av en offentlig persona. I och med att Falkholt är en offentlig person som 

dessutom främst skapar offentliga konstverk, blir begreppet högst aktuellt i denna uppsats.  

 Jürgen Habermas blev på 60-talet uppmärksammad för sin framställning av begreppet 

i sin avhandling Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962, Borgerlig offentlighet) där han 

 Brigitte Mral, ”Den offentliga kvinnan. Kvinnliga talare vid sekelskiftet i Sverige”, Rhetorica Scandinavica 92

1997:2, s. 29.

 ibid.93

 Mral 1997, s. 33–34.94
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undersöker hur den borgerliga offentligheten sedan 1700-talet börjar skapa de moderna 

åtskillnaderna mellan den privata och den offentliga sfären. Habermas påpekar i sin 

avhandling att offentligheten har rollen som kritisk granskare av statens verksamhet och är 

därmed väsentlig för ett demokratiskt samhälle. Med den offentliga sfären refererar Habermas 

till den sociala sfär inom vilken de allmänna åsikterna bildas. Denna sfär är garanterad för alla 

medborgare och Habermas skriver att ”[a] portion of the public sphere comes into being in 

every conversation in which private individuals assemble to form a public body”.  Habermas 95

menar att medborgare fungerar som ett offentligt organ när deras frihet är oinskränkt och 

garanterad. Den offentliga sfären skapas alltså när det finns en garanterad frihet och 

medborgarna kan uttrycka och publicera sina åsikter om frågar som berör det allmänna 

intresset.  

 Habermas framställning av begreppet har dock även blivit kritiserat för exkluderingen 

av kvinnor i den offentliga sfären och för att det inte längre är brukbart i välfärdsstatens mass-

demokrati under det sena 1900-talet.  Bland annat menar filosofen och politiska teoretikern 96

Nancy Fraser att relationen mellan offentlighet, kön och klass är mer komplex än vad som 

framstår i Habermas teori. Fraser diskuterar historiska strategier som (”elitborgerliga”) 

kvinnor har använt för att delta i det offentliga och understryker bland annat hemlivet och 

mödraskapet (alltså det ”privata”) i deras offentliga retorik  – något som även tas upp av 97

Mral i exemplen med Lagerlöf, Key och Dahlström. När Fraser talar om exluderingen av 

kvinnor och ”de lägre klasserna” inom den offentliga sfären menar hon inte endast den 

formella och lagstadgade exkluderingen, utan även marginaliseringen av dessa grupper.  98

Fraser ger bland annat ett exempel på feministisk forskning som har dokumenterat att män 

tenderar att avbryta kvinnor mer än vad kvinnor avbryter män. Med detta understryks 

komplexiteten med den offentliga sfären och villkoren för olika talare inom den. Mer 

generellt kritiserar Fraser Habermas framställning av offentlighetsbegreppet för att vara 

alldeles för idealiserat, där exkluderingen och konflikterna har uteslutits.  

 Jürgen Habermas, Sara Lennox & Frank Lennox ”The Public Sphere: An Encyclopedia Article”, New German 95

Critique 1974:3, s. 49.
 Nancy Fraser, ”Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy”, 96

Social Text 1990:25/26, JSTOR, www.jstor.org/stable/466240 (2020-05-10), s. 58–59. 

 Fraser 1990, s. 61.97

 Fraser 1990, s. 63.98

!  av !30 92

http://www.jstor.org/stable/466240


 Inom konstvetenskapen har begreppet offentlighet diskuterats flitigt i relation till 

offentlig konst, där diskussionen leder in på frågor gällande ”det gemensamma, det delade – 

på vilket sätt vi agerar i, förhåller oss till och tar aktiv del i offentligheten”.  Konstvetaren 99

Linda Fagerström menar likt Fraser att Habermas framställning av begreppet är föråldrat och 

offentligheten idag är en helt annan än den Habermas såg. Fagerström citerar arkitektur-

teoretikern Catharina Gabrielsson som beskriver Habermas offentlighetsbegrepp som ”en 

patriarkal, ideologisk konstruktion som ger legitimitet till vad som i praktiken är ett 

klassvälde – en maktbasis för en ny, idealiserad politiks ordning”.  100

 Vad gäller den offentliga konsten menar Fagerström att begreppet är komplicerat i och 

med att det under de senaste 40 åren har ”berikats med många dimensioner”.  Bland annat 101

överlappar begreppet med den platsspecifika konsten och Fagerström nämner konsthistorikern 

Rosalyn Deutsche som menar att man ”idag [kan] tala om en urban-estetisk eller rumslig-

kulturell diskurs där idéer om konst, arkitektur och stadsplanering förenas med teorier om 

staden och det offentliga rummet”.   102

 Konstkritikern Dan Jönsson komplicerar begreppet ytterligare när han menar att man 

måste separera på offentlighet och offentlighet. Jönsson skriver att vi å ena sidan har ”konsten 

som en del av en gemensam, kulturell resurs” – och refererar till konsten som är offentligt 

finansierad eller utförd på offentligt uppdrag – och ”å andra sidan konsten som aktör i den 

massmediala debatten”.  Det kan alltså handla om konst som väcker debatt i medier – som i 103

sig är offentliga – även om konstverket är utställt på ett galleri. I Jönssons mening är den 

sistnämnda formen av offentlighet idag den dominerande, med tanke på vår tillgång till den 

stora mängden mediekanaler. Jönssons poäng om den mediala offentligheten understryker 

komplexiteten av offentlighetsbegreppet i dagens samhälle ytterligare och poängterar 

samtidigt vikten av den mediala debatten på konstfältet. Hans iakttagelser ger ett perspektiv 

 Linda Fagerström, ”Plats, poetik och politik. Samtida konst i det offentliga rummet”, Plats, poetik och politik: 99

samtida konst i det offentliga rummet, Linda Fagerström & Elisabet Haglund (red.), Malmö: Bokförlaget Arena,, 
2010, s. 8.

 Catharina Gabrielsson, Att göra skillnad. Det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och 100

politiska föreställningar, (diss.) Stockholm: AxlBooks 2006, s. 65.
 Fagerström 2010, s. 13.101

 Rosalyn Deutsche,  Evictions. Art and Spatial Politics, Cambridge, Mass: MIT Press 1996, s. xi; omskrivning 102

i Fagerström 2010, s. 13.
 Dan Jönsson, ”Själva verket. Några tankar kring konst och offentlighet”, Plats, poetik och politik: samtida 103

konst i det offentliga rummet, Linda Fagerström & Elisabet Haglund (red.), Malmö: Bokförlaget Arena 2010, s. 
24. 
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på offentlighetsbegreppet som är högst aktuellt i Falkholts konstnärskap, vars konst och 

handlingar väcker stor medial uppmärksamhet.  

1.6 Material  

1.6.1 Val och avgränsningar  
Den biografiska beskrivningen av Carolina Falkholt kommer att grundas i konstnärsporträttet 

på Konstnärernas Riksorganisation, SVT-dokumentären Grafitta. Carolina Falkholt (2019) 

samt hennes egna uttalanden kring konstverken, med fokus på de två verk som utgör det 

huvudsakliga materialet (men även konstverken som har en stark koppling till dessa två). 

Konstverken tillsammans med texter som omtalar dem kommer i denna uppsats att fungera 

som en representation av Carolina Falkholts konstnärskap mellan 2014 och 2018. Med det 

sagt är jag fullt medveten om att två konstverk inte ger en komplett bild av Falkholts 

konstnärskap och att konstnären har gjort målningar med mer ”neutrala” motiv, såsom händer, 

ögon, ansikten, etc. Jag har dock valt att utesluta dessa motiv på grund av den bristande 

mediala uppmärksamheten.  

 Konstnärsporträttet och SVT-dokumentären, tillsammans med konstverken och de 

utvalda texterna rörande dem, kommer utgöra grunden för beskrivningen av konstnärens 

offentliga persona. Genom analysen av dessa blir det möjligt att göra antaganden om 

Falkholts verk och persona samt deras position i fältet vid dessa tidpunkter. Med andra ord 

kommer jag kunna skapa en generell bild av hur (och delvis varför) verken kom till, hur de 

uppfattades av kritiker och folket, samt hur konstnären reagerade och hanterade kritikerna och 

offentligheten som debatterna förde med sig. 

 Jag har sammanställt det ovannämnda materialet genom en genomsökning av 

mediaarkivet Retriever, med start från det datum då konstverket kommer till och en månad 

framåt, samt de datum där konstverken av olika anledningar har uppmärksammats på nytt. 

Mediaarkivet gör det möjligt att se vilka datum, månader och år som har flest publikationer 

med de valda sökorden och gör det därför enkelt att fastställa de tidpunkter vid vilka 

konstverken är mest debatterade. Jag har även valt att utesluta texter som endast är 

informativa och saknar några som helst värderingar. Konstverket Övermålning som först 

skapades, sedan täcktes för och över ett år senare avtäcktes kommer både ha med texter som 
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skrevs i samband med verkets skapande och verkets avtäckande. De ”stora händelserna” kring 

varje specifikt konstverk kommer avgöras genom antalet artiklar som svarar på sökningen, 

under olika månader. I sökningen på Övermålning, kan man exempelvis se att antalet artiklar 

ökar markant under januari och februari 2014 och igen i mars 2015 (då verket återigen 

offentliggjordes). 

1.6.2 Konstverk 1 - Övermålning 
I januari 2014 stod Carolina Falkholts väggmålning klar på högstadieskolan Alpha, i 

Nyköping. Den 12 kvadratmeter stora målningen med namnet Övermålning gjordes på 

beställning av Nyköpings kommun i samband med att den nya skolan byggdes. 40 000 kronor 

avsattes för att bjuda in en av Sveriges mest kända graffitikonstnärer till skolan, med för-

hoppningen om att hon skulle inspireras av att staden ”ligger nära havet”.  Mycket snart 104

efter att väggmålningen stod klar, startade debatten om dess motiv. Väggen var täckt av ett 

färgglatt, abstrakt men ändå tydligt, kvinnligt kön.  

 Arbetsprocessen började med att Falkholt först skrev ord – som ofta används som 

skällsord och kränkningar mot kvinnor – på väggen (se Figur 1).  Inspirationen kom från 105

toalettklotter som man ofta möts av på skolor.  Efter att målningen var klar kunde man inte 106

längre se orden men namnet Övermålning kom ur denna handling. I folkmun fick verket 

namnet ”snippmålningen” eller ”vaginamålningen”. 

 Elin Klemetz ”Portfolio Carolina Falkholt”, Filter, April/Maj 2018:61, s. 86. 104

 ”ÖVERMÅLNING” (2016), Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=OkTu18pQ2k8, (2019-09-23).105

 Carolina Falkholt, @carolinafalkholt, Facebook, 18/6 2014, https://www.facebook.com/carolinafalkholt/106

posts/461055957371913/, (2020-01-29).
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Falkholt blev tillfrågad av skolledningen att komma tillbaka och måla ”något mer subtilt”, 

vilket konstnären ansåg sända ut signaler som antydde att ”om du har en vagina ska du 

skämmas och definitivt inte prata om den”.  Efter hennes vägran att ändra motivet, var 107

kommunen snabba med att säga att målningen skulle målas över. I samband med detta skrevs 

också följande på kommunens hemsida: ”Hon fick i uppdrag att måla ett konstverk utifrån 

skolans inriktning mot teknik och vetenskap och närheten till havet, istället blev det en 

kvinnlig vagina”.  I och med att det råder vissa regler kring förstörande av konstverk, kunde 108

verket inte målas över och en vägg byggdes för att täcka över det istället.  

 Idag är verket avtäckt. Skolrektorn, Harke Steenbergen beslutade efter diskussion med 

elevrådet och lärarna att öppna upp målningen, ett år efter att den hade skapats, med 

motiveringen: ”Det har inte kommit fram några argument som gör att det inte kan vara 

synligt.”  109

 ”Uppenbarligen så är mina konstverk mycket mera samtalsöppnare än bilder på något 

sätt”,  säger Falkholt och syftar på att det inte är konstverkens rent estetiska attribut som 110

främst diskuteras, utan snarare det samtal och debatt som uppstår i samband med 

konstverkens uppkomst.  

 Övermålning väckte många negativa känslor, inte minst hos skolledningen i Nyköping 

och väckte diskussioner runt om i Sverige. Trots det blir Carolina Falkholt inbjuden till 

ytterligare en skola senare samma månad.    111

1.6.2.1 Konflikt med skolledningen  
Konstverket Övermålning målades mellan den 13 och den 15 januari 2014. Senare samma 

månad blir konstnären ombedd att lämna Bengtsgårdens skola i Bengtsfors mitt under ett 

konstprojekt. Den 3 augusti 2016 publicerar Falkholt en video på YouTube, som visar hennes 

 Klemetz 2018, s. 86.107

 Skolministeriet, ”Grafittan och moralpaniken”, Urplay 2014, https://urskola.se/Produkter/183236-108

Skolministeriet-Grafittan-och-moralpaniken, (09-05-2019), [11:17–11:30].
 Klemetz 2018, s. 86. 109

 Skolministeriet 2014, [28:15–28:25].110

 Anders J Bergkvist, ”Rektor avvisade konstnär utan grund”, Svenska dagbladet, 01/29 2014, https://111

www.svd.se/rektor-avvisade-konstnar-utan-grund, (2020-03-18).
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arbetsprocess på skolan Alpha i Nyköping, där Övermålning skapas från grunden. Ljudklippet 

tillhörande videon, är ett samtal mellan Falkholt och Bengtsgårdens skolrektor Camilla Adler. 

Även den uppladdade videon heter ÖVERMÅLNING och har följande beskrivning:  

Dokumentation från tillblivelsen av ÖVERMÅLNING på högstadieskolan Alpha i 
Nyköping, 13-15 januari 2014, tillsammans med ljudinspelning från Carolina Falkholts 
samtal med rektor Camilla Adler på Bengtsgårdens högstadium i Bengtsfors 28 januari 
2014.  112

 

Under samtalet diskuteras främst Falk-

holts klädsel, som bär på ”opassande” 

ord. Det framgår inte i samtalet vilka ord 

som står på Falkholts kläder men i 

intervjun med journalisten Nana Håkans-

son (publicerad på KRO) specificerar 

Falkholt att hon bar på en kavaj med 

orden ”min jävla fitta” tryckta på ryggen 

(se Figur 2). Orden syftar på hennes 

tidigare utställning med samma namn.‑  113

 Trots att konstverket som avbröts 

i Bengtsfors och konflikten med rektorn 

är en separat händelse till målningen i 

Nyköping, har Falkholt själv valt att 

placera dem i en och samma ”kategori” i och med 

att hon i båda fallen blev censurerad. Videon som 

kombinerar de två händelserna, har använts som ett eget konstverk och visats på en av 

Falkholts utställningar.  

 ”ÖVERMÅLNING” (2016), Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=OkTu18pQ2k8, (2019-09-23).112

 Nana Håkansson, ”Carolina Falkholt”, Konstnärernas Riksorganisation, http://www.kro.se/node/65 113

(2019-09-23).
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Figur 2. Carolina  Falkholt, ”Min jävla fitta” 2013. 
Foto: Press    
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 I och med att båda händelserna diskuteras i relation till varandra (inte minst av 

Falkholt själv), kommer händelsen i Bengtsfors inkluderas i analysen av Övermålning och 

diskussionerna kring den.  

1.6.3 Konstverk 2 - FUCK THE WORLD 
Falkholts konstverk FUCK THE WORLD var en mural på Kronobergsgatan 35 i Stockholm. 

Fasaden som verket var målat på har tillåtits målas på sedan 2008, då ett avtal av upplåtelse 

av väggen gjordes mellan organisationen Kollektivet Livet och fastighetens dåvarande ägare. 

Sedan dess har flera konstnärer målat olika motiv på väggen, som generellt har fått stanna i ca 

sex månader. För många har platsen blivit ett landmärke i och med att fri och icke 

kommersiell konst har fått ta plats där under flera år.   114

 Figur 3.  Stillbild tagen från SVT-dokumentär Grafitta. Carolina Falkholt. 

  

 Falkholts verk stod klart den 11 april 2018. Verket föreställde en blå erigerad penis 

med gul bakgrund och även med denna målning påbörjades processen med att skriva ord på 

väggen (se Figur 3). Ett identiskt motiv, fast i rosa, har tidigare målats av Falkholt i New York 

med namnet NO TIME 4 BALL$. Motivet i Stockholm blev genast uppmärksammat och 

 Kronobergsgatan 35, ”FUCK THE WORLD”, http://kronobergsgatan35.com/portfolio_page/fuck-the-world/, 114

(2020-03-10).
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omdebatterat och fick i folkmun 

namnen ”penismålningen” eller 

”jättepenisen”. Redan dagen efter 

tog fastighetsägaren Atrium 

Ljungberg beslutet att verket 

skulle målas över, dock skulle 

verket få vara kvar i en vecka. I 

och med att man inte ville kränka 

den konstnärliga friheten, ville 

man ge alla intresserade chansen 

att ta del av verket, samtidigt som 

man ville respektera de närmaste grannarnas åsikter.  115

 Olika åsikter spreds kring verket under den veckan då det fick vara kvar. Vissa ansåg 

målningen vara en skamfläck, andra tyckte att den var ”jättekäck”. Diskussioner om 

konstnärligt förtryck, yttrandefrihet, hån mot de äldre, ofredande av minderåriga, osv tog fart. 

Även lokala politiker och konstkritiker blev inblandade i debatten. I en intervju med 

Aftonbladet har Falkholt själv sagt att syftet med verket är att lyfta samtalet kring kropp, 

sexualitet och frihet.  116

 Den 14 april blev konstverket vandaliserat, då tre sprejmålade banderoller hängs över 

målningen, med orden ”Keep your penis inside” och namnet på kalsongföretaget ”Petters 

Underwear”. Polisen valde att inte vidta några åtgärder i och med att ingen anmälan av 

vandalisering hade gjorts. Om vandaliseringen var en protest eller bara reklam för 

kalsongföretaget, blev aldrig fastställt.  

 Den 19 april blev verket övermålat och istället syntes under en period en blå ruta.   

 Ann Sehlin, ”Grannar reagerar på penismålning – nu tas den bort”, SVT-nyheter, 12/4 2018, https://115

www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/erigerad-penis-ror-om-i-gatulivet, (2020-03-10).
 Josefine Holmqvist, ”Blå jättepenis är Stockholms senaste konstverk”, Aftonbladet, 11/4 2018, https://116

www.aftonbladet.se/nyheter/a/QlqEj8/bla-jattepenis-ar-stockholms-senaste-konstverk, (2020-05-10).
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Figur 4. FUCK THE WORLD. Foto: Kollektivet Livet
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1.7 Uppsatsens uppläggning  

Jag har valt att dela in analysen i denna uppsats i fyra huvuddelar. Den första delen kommer 

presentera Carolina Falkholt biografiskt för att ge en övergripande bild av hennes 

konstnärskap. Analysens första del är biografisk i den mening att den behandlar Falkholt 

konstnärskap mer övergripande. Med det sagt har även de andra delarna i analysen 

biografiska element, dock relaterade till specifika konstverk.  

 I analysens andra del kommer jag undersöka Övermålning och först behandla 

konstverket separat till den mediala debatten med fokus på dess motiv i relation till rådande 

samhällsnormer. Sedan kommer jag undersöka den negativa kritiken och konstnärens försvar 

och sist den positiva responsen. På grund av den starka kopplingen mellan händelserna 

kommer analysens andra del även innefatta debatten om skolan i Bengtsfors. 

 Analysens tredje del kommer behandla konstverket FUCK THE WORLD och följa 

samma disposition som Övermålning. Konstverket NO TIME 4 BALL$ kommer att relateras 

till FUCK THE WORLD genomgående i texten men kommer inte att behandlas i ett separat 

kapitel som händelsen i Bengtsfors. 

 För att ge en uppdaterad bild av Falkholts konstnärskap kommer analysen avslutnings-

vis kort behandla några enstaka händelser och debatter kring Falkholt under åren 2019 och 

2020. 

 Tanken med analysen är att behandla materialet utifrån frågeställningarna utan att 

explicit besvara dem eller vara uttömmande. I och med att analysen behandlar biografin och 

de två konstverken separat till varandra har jag valt att sammanfatta diskussionen och 

slutsatsen i ett avslutningskapitel. I uppsatsens sista kapitel kommer jag behandla 

helhetsbilden som analysen har lyft fram och därefter besvara frågeställningarna.  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2 Analys 
2.1 Biografi  
Bourdieu skriver att genom det arbete en konstnär lägger ned på att framställa sitt verk, 

framställer den samtidigt sig själv som konstnär.  Det gäller att beskriva de sociala villkoren 117

som möjliggör för konstnären att ”ta gestalt som mästare dvs som producent av den fetisch 

som konstverket är”.  Med andra ord blir både verken och de sociala villkoren på ett sätt 118

biografiska när vi talar om agenter på det intellektuella fältet. I följande kapitel vill jag därför 

förhålla mig främst till biografiska beskrivningar av Falkholt som står i relation till hennes 

konstverk (främst de tre som utgör materialet) och de stora debatterna som hon har väckt med 

sina verk. Därför väljer jag att utesluta (så gott det går) beskrivningar av hennes biografiska 

person som saknar eller har väldigt lite kopplingar till hennes konstnärskap och hennes 

offentlighet.  

[H]on talar snabbt, högt och något osammanhängande när tankarna, känslorna och ilskan 
sätter igång Jag uppfattar henne som vänlig, först något självupptagen, men inser att det 
är hennes snabba tankar som tar överhanden när hon talar, ofta efter lång eftertanke. 
Hjärtliga skratt. Yviga gester med händerna med de långa gröna naglarna, målade med 
feministkors och den palestinska flaggan.  119

Så beskriver journalisten Nana Håkansson sitt första möte med Carolina Falkholt – i en 

intervju som sedan sammanställs till Falkholts konstnärsporträtt på Konstnärernas 

Riksorganisation. I intervjun med journalisten Elin Klemetz bär hon istället en keps med 

orden ”ANTI FUCK BOY SOCIAL CLUB” och under deras promenad uppmärksammar 

journalisten att Falkholt ger tio dollar till en hemlös.  I dokumentären om Falkholt säger 120

graffitilegenden Ket att det som gör Carolina special är hennes syn på världen: ”Her spirit and 

 Bourdieu 1992, s. 60.117

 Bourdieu 1992, s. 76.118

 Nana Håkansson, ”Carolina Falkholt”, Konstnärernas Riksorganisation, http://www.kro.se/node/65,119

(2019-09-23).

 Elin Klemetz, ”Portfolio Carolina Falkholt”, Filter, April/Maj 2018:61, s. 90.120
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her being sees the world differently from most other people” , vilket han anser vara hennes 121

superkraft.  

 Falkholt har varit konstnär i närmare 20 år och började sin graffitikarriär med att måla 

olagligt. I SVT-dokumentären Grafitta. Carolina Falkholt pratar Falkholt om hur hon har 

stulit sprejburkar från bensinstationer i Stockholm  och hur man som graffitikonstnär ”tjänar 122

stålar på något sätt genom att hustla nåt”.  Idag syns hennes konst världen över i formen av 123

offentliga utsmyckningar och galleriutställningar. Det är tydligt att hon fortfarande vill lyfta 

fram sin historia som den laglösa, subkulturella graffitikonstnären i New York, trots att hon 

idag har haft utställningar på de mest prestigefyllda konstscenerna i Sverige, såsom Göteborgs 

Konstmuseum och på Kulturhuset i Stockholm. Graffitikulturen som Falkholt kommer från 

tycks värdera det olagliga högt. Graffitilegenden Giz som visar sig i Falkholts dokumentär 

pratar om hur hans hjärta brinner för det olagliga: ”The stuff that you don’t get paid for, the 

stuff that you can get killed doing”.  Han säger att man inte kan köpa den sortens ”kredd”. 124

Precis som Bourdieu påpekar är det ekonomiska kapitalet av mindre relevans inom de 

intellektuella fälten, vilket tycks framhävas särskilt mycket inom graffitikulturen. Bourdieu 

påpekar att erkännande inom det intellektuella fältet inte kan mätas inom kommersiell 

framgång  och kanske ännu mindre inom graffitin där det olagliga utgör en stor del av 125

konstnärernas habitus. Falkholts och Giz’ referenser till stöld och det olagliga bekräftar till 

viss del Kimvalls påpekande om att omständigheterna kring skapandet av konstverket är av 

hög relevans inom graffitikulturen. 

 Graffitikulturen som är konstruerad kring maskulinitet har historiskt sett inte varit 

särskilt välkomnande mot – eller tilltalande för – kvinnliga konstnärer och Falkholt är än idag 

en av de få framstående graffitimålande kvinnorna i världen. 

Som ensam kvinna i en värld av bara graffitimålande män i New York så blev det till slut 
liksom för mycket för mig av det här våldsamma sättet att ta sig fram på. Jag blev utsatt 

 ”Grafitta. Carolina Falkholt”, SVT-play, 13/10 2019 https://www.svtplay.se/video/23730502/grafitta-carolina-121

falkholt, (2020-04-20), Tillgänglig t.o.m. 2020-10-07. [13:21–13:25].

 ”Grafitta. Carolina Falkholt” 2019, [19:05–19:39].122

 ”Grafitta. Carolina Falkholt” 2019, [06:15–06:25].123

 ”Grafitta. Carolina Falkholt” 2019, [21:30–21:46].124

 Bourdieu 1992, s. 147.125
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för väldigt mycket övergrepp mot min kvinnokropp för att jag tog så mycket plats med 
den i graffitirummet i New York.  126

Falkholt är inte rädd att prata om övergreppen och svårigheterna med att vara kvinna inom 

graffitin. I flera av intervjuerna talar konstnären öppet om sin tragiska historia och de 

upprepade våldtäkterna. Hon återkommer gång på gång till sin existentiella ångest och 

svårigheterna med att vara kvinnlig konstnär. Historiskt sett är det inte ovanligt för kvinnliga 

konstnärer att ta in det privata och personliga i sin konst och sin offentliga persona. Kvinnliga 

konstnärer har under konsthistorien uppmärksammats för att avbilda sin vardag i och med att 

det inte har haft tillgång till den offentliga sfären – och spåren av denna tradition kan även 

upptäckas i Falkholts konstnärskap. Att hon har blivit utsatt för övergrepp – och därmed 

återkommer till att prata om hur kvinnokroppen sexualiseras – speglas i hennes konst som 

ofta avbildar kvinnokroppar och kvinnligt kön. Hon vill genom sin konst ta bort uppfattningen 

av kvinnokroppen som ett objekt, något som kan jämföras med ”menstruationskonst” som 

växte fram under 70-talet och syftade till att normalisera och hylla kvinnokroppen och dess 

funktion – men utgjorde även en del av den politiska rörelsen gällande klasskamp och 

kvinnliga rättigheter.  Likt 70-tals konsten har Falkholts konst hamnat i centrum för 127

politiska frågor och kopplats till bland annat vänsterpolitik och feminism.  

 Konstnären tycker att konstnärslivet i Sverige är svårt och säger bland annat att hon är  

längst ner på samhällets skala på grund av sitt yrke som konstnär. ”I det här landet behandlas 

konstnärer som cirkusdjur som alla ska titta på när de utför sina konster och som vi kan slänga 

åt en liten peng om vi blir nöjda”.  Hon beskriver även sig själv med ordet ”Blue”, som 128

också är hennes pseudonym i New York. ”Blue är ett tillstånd, ingen person, ingen människa. 

En engelsk beteckning för sorg och melankoli, bland annat”, säger Falkholt. Samtidigt vägrar 

hon romantisera bilden av ångesten som en del av konstnärskapet. På en fråga om detta svarar 

Falkholt att det inte finns något romantiskt i idén om att konstnärer ska lida och dö unga. ”Det 

är […] en del i en kapitalistisk modell för att kunna sälja dyra tavlor. Jag tycker den bilden är 

 ”Grafitta. Carolina Falkholt” 2019, [04:25–04:52].126

 Eriksson 2003, s. 58–59.127

 Nana Håkansson, ”Carolina Falkholt”, Konstnärernas Riksorganisation, http://www.kro.se/node/65 128

(2019-09-23)
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patetisk, den är väldigt uttjatad.”  Falkholts missnöje med högerpolitiken och kapitalismen 129

är också återkommande, något som man både kan se i hennes uttalanden och i hennes konst.  

 Falkholt säger att hon har förståelse för dem som målar olagligt och menar att det är 

svårt att förstå sig på principen kring målandet på någon annans egendom och hur politiken 

har definierat ”skadegörelse”. ”[D]u kan ju inte äga saker och ting, du kan förvalta dem […]. 

Själva jorden – har de köpt den från planeten då eller, gjort en överenskommelse med 

vulkanmassorna?”,  säger Falkholt i intervjun med magasinet Filter. Samtidigt menar hon 130

att hon måste tänka på sin ekonomi och måla lagligt på grund av sin dotter. Det som 

framkommer i hennes egna och andras beskrivningar är att hon pendlar mellan den laglösa 

”Grafittan” och en institutionaliserad konstnär. Å ena sidan blir hon inbjuden till att göra 

utsmyckningar på offentliga platser och får betalt för dessa arbeten. Å andra sidan presentera 

hon sig själv som konstnären som jobbar helt och hållet på sina egna villkor – ibland i relation 

till den olagliga graffitin. Falkholt utför än idag arbeten som hon inte får betalt för och på en 

fråga om det är ett jobb hon utför, och i så fall varför hon fortfarande gör det gratis svarar 

konstnärer: ”Hur tänker du liksom. Att jag gör det för någon annan än mig själv? […] Jag 

jobbar inte, jag är konstnär.  Påståendet understryker distanseringen och till och med 131

motsättningen mellan konst och pengar i hennes konstnärskap. Samtidigt har Falkholt gjort 

designarbeten åt kommersiella företag som Calvin Klein  och Carlsberg Sverige.  132 133

 Trots att Falkholt distanserar sin konstnärliga persona från det ekonomiska fältet har 

hon en förståelse för de ekonomiska spelreglerna i relation till konstnärskap. Bland annat 

lyckades hon få ett konststipendium som möjliggjorde hennes återvändande till New York år 

2017. Precis som Barbro Östhlin, kan man anta att Falkholts framgång i New York har 

påverkat hennes framgång även på det svenska konstnärsfältet. Falkholt har även erhållit ett 

socialt kapital i formen av kontakter i USA som numera betraktas som graffitilegender. Att 

 Nana Håkansson, ”Carolina Falkholt”, Konstnärernas Riksorganisation, http://www.kro.se/node/65,129

(2019-09-23).

 Klemetz 2018, s. 91.130

 ”Grafitta. Carolina Falkholt” 2019, [33:40–34:12].131

 Klemetz 2018, s. 82.132

 Carlsberg Sverige, ”Festis Remix sätter färg på Sverige med hjälp av unga konstnärer”, https://133

news.cision.com/se/carlsberg-sverige/r/festis-remix-satter-farg-pa-sverige-med-hjalp-av-unga-
konstnarer,c9363574, (2020-04-20).
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påbörja sin karriär i New York och även återvända dit har troligtvis varit fördelaktigt i 

Falkholts karriär, med tanke på att graffitins subkultur växte fram i USA, och att konstformen 

har en större spridning där.  

 Falkholt introducerar sina missförhållanden både kring pengar, övergrepp och 

personliga relationer till den offentliga sfären och gör därmed det privata till en del av sin 

offentliga persona. Samtidigt som hennes konst är allt annat än folklig porträtterar hon sig 

själv som en ”folklig person” i Bourdieusk mening när hon understryker missförhållandena i 

konstfältet (inte minst när hon beskriver konstnärerna i Sverige som cirkusdjur). Hon är alltså 

folklig i den mening att hon tar avstånd från elitismen som kulturproducenterna ofta blir 

förknippade med, genom att bland annat motsätta sig det ekonomiska. Hon poängterar att hon 

arbetar hårt för lite belöning och understryka sina gratisarbeten framför de kommersiella. 

  Att konstruera en ”folklig” persona är inget ovanligt – varken inom det intellektuella 

eller det politiska fältet. Det kan till och med vara meriterande att understryka sina folkliga 

sidor för att urskilja sig ur mängden. Bourdieu uppmärksammar att denna strategi – som är 

främst lönsam inom politiken – ofta används av vänsterorienterade politiker för att kunna 

relatera till ”folket”.  Att Falkholt trots sin stora konstnärliga framgång fortsätter under-134

stryka sin hårt arbetande, fattiga och tragiska bakgrund tillåter att hon i vissa sammanhang 

fortsätter framstå som ”folklig” trots att hon ekonomiskt sett numera tillhör ”eliten”. Med 

detta menas inte att Falkholt medvetet använder en strategi för att framstå som ”folklig” i 

publikens ögon utan kan mycket väl betyda att det är så konstnären betraktar sig själv. Detta 

gäller även för historierna om övergreppen och kvinnoföraktet inom graffiti- och 

konstvärlden. Dessa ”privata” ämnen påverkar publiken när de introduceras i det offentliga 

och formar både konstnärens offentliga persona och hur dennes konst uppfattas – oavsett om 

de är, eller inte är ämnade att göra det.  

 De ständiga referenserna till sin bakgrund i den olagliga och subkulturella graffitin 

fungerar som ett slags ”hävdande” även för Falkholt. Hon framstår som en ”tuff” konstnär 

som vågar ta risker, vågar gå emot auktoritära figurer och är inte rädd för fysiska påfrest-

ningar som graffitin i praktiken kan kräva. Att Falkholt även i sin ”institutionaliserade” karriär 

väljer att måla motiv som provocerar och blir övermålade, blir som ett slags gränsfall mellan 

 Bourdieu 1992, s. 169.134
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lagligt och olagligt målande. Den olagliga graffitin målas över med referens till äganderätten, 

medan Falkholts motiv är på pass normbrytande att de i flera fall måste målas över på grund 

av den starka kritiken. Anledningarna bakom besluten är olika men i båda fallen blir 

konstnärerna ”censurerade”. Detta kan tolkas som en strategi för att inte distansera sig för 

mycket från graffitins subkultur och förlora legitimiteten bland graffitikonstnärerna; eller som 

Macdonald uttrycker det bli betraktad som ”fakes who have exchanged their true persona for 

one that attracts, rather than repels, outsider interest”.  Hon för in graffitikulturens illegala 135

metoder i en ny kontext och konstruerar en persona kring den nya (åtminstone för Sverige) 

formen av offentlig konst. Kimvall påpekar att den institutionella konstvärldens estetik är 

konservativ och kontrollerad, och det är precis denna konservatism som Falkholt provocerar 136

med sitt konstnärskap. En möjlig parallell skulle kunna dras till graffitikonstnären Lady Pink, 

som också har lyckats ”förena sitt graffitimåleri med en karriär i konstvärlden”  men som 137

också utgör ett undantag.   

2.2 Övermålning 
Som tidigare nämnt är även konstverken i en viss mening biografiska. I följande avsnitt vill 

jag främst fokusera på Falkholts arbetsprocess, konstverkets motiv och vad hon vill säga med 

dessa, vilket i sin tur kan säga något om hennes offentliga persona och hennes ethos.   

	 Falkholts arbetsprocess med verket Övermålning började med att hon först skrev ord 

på väggen som sedan målades över. Orden som skrevs var ”hora”, ”slampa”, ”din jävla fitta”, 

”luder”, ”fittslampa” och ”fnask”.  Flera av orden återkommer än en gång och alla orden var 138

förolämpningar som ofta används mot kvinnor. Falkholt säger själv att hon har blivit 

inspirerad av toalettklotter.  På en fråga om förberedelserna inför Övermålning, svarar 139

konstnären:  

 Macdonald 2001, s. 174.135

 Kimvall 2010, s. 85.136

 ibid. 137

 ”ÖVERMÅLNING” (2016), Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=OkTu18pQ2k8, (2019-09-23).138

 Carolina Falkholt, @carolinafalkholt, Facebook, 18/6 2014, https://www.facebook.com/carolinafalkholt/139

posts/461055957371913/, (2020-01-29).
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Jag ställde mig frågor. Vad var det värsta med att gå på högstadiet, utifrån min egen 
upplevelse och mitt perspektiv som tjej? Det var i korridorerna där människor kallar 
varandra för förnedrande saker. På toalettklottret står det om kuken som någonting starkt. 
Fittan ska bara ta emot och vara en jävla fitta.  140

Efter att målningen var klar kunde man inte se några som helst tecken på att de orden tidigare 

har stått på väggen. I och med att orden inte syns i det färdiga verket, kan man tala om en 

symbolisk handling, där de skrivna orden inte har någon påverkan på målningens slutgiltiga 

estetik. De gör alltså inte det slutgiltiga verket vackrare eller mer tilldragande för betraktaren 

som inte känner till handlingen. I och med att orden målas över kan skrivandet av dem både 

ses som ett sätt för konstnären att uttrycka sig, antingen endast för sin egen skull och därmed 

få utlopp för olika känslor, eller ett sätt att väcka debatt och känsla hos andra, speciellt 

eftersom arbetsprocessen blir dokumenterad. Konstnären själv säger att hennes konst gör 

henne starkare och fungerar som en utåtriktad terapeutisk process.  Trots att orden inte syns, 141

finns de där, för alla de som känner till handlingen. Även konstverkets namn refererar till 

handlingen av övermålandet av orden. Symboliken i handlingen ligger främst i att Falkholt tar 

de ord som ofta används som kränkningar mot kvinnor – som dessutom har sexuella och 

könsförknippade konnotationer – och målar över dem med en färgglad vulva. Det negativa 

ersätts av något positivt. De kränkande orden som både är sexuella och könsförknippade, blir 

ersatta med ett motiv som också är förknippat med kön och sexualitet men nu presenterat som 

något (enligt konstnären) vackert. 

 ”Jag ser konstverken som samtalsskulpturer. Folk pratar om dem. Det är viktigt att 

prata om konst på olika sätt”,  säger Falkholt och det är tydligt att hon själv anser att 142

debatten och samtalen kring hennes konst är minst lika viktiga som det fysiska verket. När 

Bourdieu talar om intresset och förmågan att uttrycka sig, poängterar han vikten av det givna 

sammanhanget. Vare sig det gäller verbala yttranden eller handlingar beskriver Bourdieu 

dessa som ”oberoende kausala serier” och säger att vi å ena sidan har språkliga habitus som 

medför benägenhet, förmåga eller ett intresse att tala (eller handla) och å andra sidan den 

 Sofia Andersson, ”Könsord som väcker känslor”, Hallandsposten, 11/2 2014, s. 30–31.140

 Elin Klemetz, ”Portfolio - Carolina Falkholt”, Filter, 04/5 2018, s. 94.141

 Ulf Mårtensson, ”Falkholt: Vackert engagemang för målningen”, Ystads Allehanda, 21/9 2019, s. 6–7.142
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språkliga marknadens strukturer.  Det är först i relation till denna ”marknad” som diskursens 143

innebörd bestäms till fullo.  I sin dokumentär säger konstnären att hon måste måla vaginor 144

på platser där de främst behövs: ”Det finns inte monumentala fittor målade över hela 

världen.”  Därmed placerar hon sig i konstfältet som någon som svarar på ett samhälls-145

behov, genom att med sin konst lyfta upp de samtalen som hon anser vara fundamentalt 

viktiga.  

 Målningens motiv må vara intressant i sig men diskursens innebörd ligger till stor del i 

situationen där den skapas. Falkholt väljer ett motiv som går emot skolans riktlinjer 

(havsmotivet) och hävdar därmed sin autonomi som konstnär. Hon använder istället 

situationen till att kritisera hur kvinnokön betraktas på skolorna. I och med att hennes konst 

med liknande motiv har väckt uppståndelse tidigare är hon fullt medveten om att även detta 

konstverk kan få negativa reaktioner och eventuellt täckas över. Trots det väljer hon att 

positionera sig som den ”regelbrytande” konstnären och placerar vikten i samtalen som 

hennes motiv väcker. I enlighet med det habitus som råder inom graffitins subkultur, tycks 

regelbrotten även för Falkholt utgöra en del av hennes identitet. Det motstånd som hon väcker 

med Övermålning, lyfter fram just de problem som Falkholt vill lyfta fram – alltså den 

negativa och ”tabuladdade” synen på kvinnokön. 

 Synen på kvinnor och kvinnokroppar är ett återkommande tema för Falkholt. På 

samma sätt som Yvonne Eriksson uppmärksammar kvinnliga konstnärers tendens att 

framhäva den privata sfären i sin konst, uppmärksammar Falkholt ett problem i samhället som 

hon själv blir påverkad av. Som tidigare nämnt talar hon även öppet om övergreppen som hon 

har blivit utsatt för. Hon använder till och med uttrycket ”övergreppen mot min kvinnokropp”, 

möjligen för att understryka den fysiska kvinnokroppen och samhällssynen på denna men 

även för att till en viss grad distansera sig själv från det. Genom motivet är det tydligt att 

Falkholt vill – likt de kvinnliga konstnärerna på 70-talet – finna det genuint kvinnliga och 

porträttera det som något vackert och avsexualiserat. I likhet med Fagerströms påstående om 

att Fishers konst kan betraktas som ”komplexa produkter av historiska och sociala 

 Pierre Bourdieu, ”Vad det vill säga att tala. Det språkliga utbytets ekonomi”,  Skeptron: texter om läroplans-143

teori och kulturreproduktion, Donald Broady & Ulf P Lundgren (red), Stockholm: Symposion 1984, s. 27.

 Bourdieu 1984, s. 28.144

 ”Grafitta. Carolina Falkholt” 2019, [04:09–04:17].145
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omständigheter”,  kan man även i Falkholts konst se en referens till den feministiska 146

historien och dagens sociala omständigheter. Liksom 70-talskonstnärerna använder Falkholt 

sig både av vulvan och vågformen som motiv i Övermålning. Det understryker Yvonne 

Erikssons påstående om att konstnärer är underställda det bildspråk som redan existerar,  147

och fungerar även som en medveten eller omedveten blinkning till kvinnorörelsen.  

  Det är inte första gången Falkholt blir kritiserad för sina motiv. Konstnären hade ett år 

tidigare blivit inbjuden till en skola i Halmstad och skapat verket ”Fittskåpet”, som också fick 

kritik. Trots skandalen blir konstnären än en gång inbjuden att måla på en skolvägg. 

Situationen på skolan Alpha är därmed paradoxal. Falkholt har till stor del skapat sig ett namn 

genom provokativa och ”kränkande” motiv (som bryter mot doxan). Samtidigt blir hon gång 

på gång inbjuden till situationer där hon måste förhålla sig till explicita eller implicita 

begränsade riktlinjer, för att sedan bli kritiserad när hon bryter mot dessa. Det symboliska 

kapitalet som Falkholt bär på, är en bidragande faktor till att hon blir inbjuden till dessa 

situationer, trots den medvetna risken. Falkholt har trots all negativ kritik skapat sig ett namn 

inom konstnärsfältet eller som Bourdieu skulle utrycka det har hon som konstnär erhållit 

legitimitet på fältet. Hennes närvaro och hennes verk bär trots allt på ett socialt värde som 

många vill ta del av. Med andra ord skulle man kunna säga att hennes offentliga persona har 

förändrat hennes sociala position – eller ethos – på fältet, som i sin tur tillåter att hon ”tänjer 

på gränserna”.  

 Likt Duchamp och Warhol bär Falkholts namn på ett slags värde. På Alpha-skolan är 

effekten som hennes namn frambringar väldigt tydlig, inte minst när man börjar prata om 

motivet. Skolan ger Falkholt någorlunda fria händer inom ramen för riktlinjerna om att hon 

ska inspireras av att skolan ligger nära vattnet och kritiserar sedan henne för att inte ha målat 

”något mer subtilt”.  Precis som konstnären säger själv, kunde de ha bjudit in vem som helst 148

för att måla ett ”subtilt” verk. Istället väljer de att bjuda in Falkholt som är känd för sina 

”sexuellt explicita” motiv. Hennes namn bär på den sociala magin som Bourdieu beskriver i 

relation till konstnärer, firmamärken och modeskapare. Att få ett verk av Falkholt sträcker sig 

 Fagerström 2005, s. 31.146

 Eriksson 2003, s. 52.147

 Karin Frimodig, ”Kommunen ångrar snippmålning”, Eskilstuna-Kuriren, 17/1 2014, https://ekuriren.se/148

nyheter/kommunen-angrar-snippmalning, (2020-04-10).
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i hög grad bortom motivet och hennes namn står istället i fokus. Verket får i samband med 

konstnärens kända namn ett socialt och ekonomiskt värde, något som bland annat senare 

framkommer när Varberg lägger ett bud på 40 000 kr på Övermålning. Den legitimitet som 

Falkholt har fått på det svenska konstnärsfältet, speglas i de riskerna beställarna är villiga att 

ta när de bjuder in henne och dessutom ger henne fria händer. På det sättet kan man säga att 

Falkholt använder sitt ethos som ger henne förmågan att ”adekvat utnyttja denna kompetens i 

en given situation”, som Bourdieu kallar det – med andra ord använda sin plattform för att 

kunna utrycka sina åsikter. Hennes persona i relation till den givna platsen formar en social 

disposition, i vilken hon väljer att uttrycka sig genom att skapa Övermålning, trots att det 

bryter mot doxan som råder på de svenska skolorna.   

Falkholt  vill  med  motivet  uppmärksamma  strukturella  orättvisor  mellan  män  och 

kvinnor.  Hon har sagt att  hon inte målar efter förbestämda motiv, utan förhåller sig till 149

platsen. När hon kom till  skolan ansåg hon Övermålning  vara ett  passande motiv för den 

givna platsen. På skolor förekommer mycket mobbing, som ofta riktar sig mot unga kvinnor. 

För att förminska tjejer används ofta de ord som Falkholt har skrivit på väggen innan hon 

täckte dem med det slutgiltiga motivet. 

Övergången från att vara barn i mellanstadiet till att börja bli vuxen och börja gå på 
högstadiet det är ju oerhört aktuellt med just könsrelaterade frågor i den här åldern. Och 
det är anledningen till att jag började med att skriva dom nedvärderande orden på väggen 
och målade över dom. Därför att dom orden frodas på högstadiet och jag vill att miljön 
som finns i skolan ska rensas på den typen av förtryck.  150

Medan konstnären anser att hennes konst kan förändra sättet som barn förhåller sig till sex 

och  kön,  ansåg  många  andra  att  konstverket  var  helt  oacceptabelt.  Genom att  porträttera 

vulvan som något vackert istället för fult som man gör idag (i den mening att man använder 

könsord som svordomar),  vill  konstnären ifrågasätta  och utmana de normer som råder på 

skolorna. Övermålning handlar om jämställdhet, menar Falkholt. 

 Karin Frimodig, ”Snippmålning ska bort”, Södermanlands Nyheter, 20/1 2014, s. 8.149

 Kulturnytt i P1, ”Graffitisnippa kan målas över”, Sveriges Radio, 20/01 2014, https://sverigesradio.se/sida/150

artikel.aspx?programid=478&artikel=5761684, (2020-03-05).
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2.2.1 Negativ kritik och konstnärens försvar 
Övermålning blev snabbt uppmärksammad i medier där många ställde sig kritiska till dess 

motiv – inklusive beställarna och skolpersonalen. Flera personer skrev ledare och krönikor om 

varför motivet inte borde få vara kvar och Falkholt själv deltog i flera intervjuer där hon både 

försvarade sitt verk och förklarade varför hon anser motivet vara passande i en skolmiljö. 


	 När målningen stod klar  var  kommunen snabba med att  yttra  sig i  medier  om att 

”snippmålningen” ska bort. Redan den 20 januari skriver Sörmlands Nyheter  om att Cajsa 

Widqvist, barn- och ungdomsnämndens ordförande (S) och divisionschefen Krister Petterson, 

har uttryckt negativa åsikter om målningen. I och med att skolan är ett offentligt rum med 

elever från världens alla hörn, kan målningen enligt dem inte få vara kvar.151

 I Intervjun i P1, säger Cajsa Widqvist att hennes önskan skulle vara att konstnären 

ville komma och göra om målningen med ett annat motiv eftersom hon jobbar med 

övermålning och det skulle symboliskt vara bra. På detta svarar Falkholt att det är helt 

oacceptabelt att be en konstnär att förändra sitt färdiga verk. Hon säger även att hon inte 

förstår varför de ska tillfråga en konstnär överhuvudtaget om de ändå är ute efter en harmlös 

utsmyckning som vem som helst skulle kunna göra. ”De kan inte vara medvetna om hur jag 

jobbar”, säger Falkholt och menar att denna situation måste bero på kunskapsbrist.  Falkholt 152

hävdar sin autonomi som konstnär genom att vägra ändra motivet eller ha några som helst 

krav på sitt verk, något som är specifikt för kreativa personer menar Bourdieu. ”The 

independent intellectual […] does not recognize nor wish to recognize any obligations other 

than the intrinsic demands of his creative project.”,  något som är tydligt i situationen med 153

Övermålning och Falkholts uttalanden.  

 Det framkommer även tydligt i kritiken att det inte är konstverkets autentiska kvalitet 

eller unika karaktär som är av störst betydelse (i och med att beställarna gärna vill ha det 

övermålat) utan producentens, dvs Falkholts unika karaktär som står i centrum. Skolan och 

kommunen är intresserade av att ha ett verk av Falkholt på grund av det symboliska värdet 

som hennes nämn bär men de är lika villiga att tillåta att det unika och autentiska motivet som 

 Karin Frimodig, ”Snippmålning ska bort”, Södermanlands Nyheter, 20/1 2014, s. 8.151

 Maria Domellöf-Wik, ”Kvinnokön gick inte hem hos kommunen” Göteborgs-Posten 18/1 2014, https://152

www.gp.se/kultur/kultur/kvinnokön-gick-inte-hem-hos-kommunen-1.430977, (2020-04-10).
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är Övermålning, blir ersatt av ett nytt motiv – så länge det är ersatt av ett annat Falkholt-verk. 

Konstnären själv värderar dock motivet och tycker att det är ofattbart att man ska be en 

konstnär att förändra ett redan färdigt verk, inte minst på grund av att allt hon gör är ”relevant 

och platsspecifikt”.  Samtidigt kan hennes vägran också betraktas som ”intellektuellas 154

kollektiva narcissism” – som Bourdieu kallar det – eller en slags tro på sig själv som ett rent 

subjekt ”utan bindningar och utan rötter”.  Det går inte ihop med hennes persona att följa 155

riktlinjer och det är tydligt att hon sätter en gräns mellan ”konstnär” som skapare av ett verk, 

och ”vem som helst” som skapare av en harmlös utsmyckning.  

 Falkholt som säger att hon inte tänker ändra motivet visar att hon inte tänker 

kompromissa sin konstnärliga autonomi och sitt sätt att arbeta på, på grund av kritiken från 

kommunen eller skolledningen. Bourdieu understryker det intellektuella och det kulturella 

fältets autonomi och menar att utomstående faktorer har svårare att påverka det intellektuella 

fältets habitus. Samtidigt säger Falkholt att hon i sitt arbete utgår från platsen och anpassar sig 

efter situationen i samhället, genom att måla motiv som väcker viktiga frågor. Hon säger att 

hon bland annat får inspiration från toalettklotter på skolorna, vilket i sig är en utomstående 

faktor. Det är tydligt att utomstående faktorer trots allt påverkar hennes konstnärskap. 

Samtidigt är de ovannämnda faktorerna självvalda till skillnad från kraven och riktlinjerna 

från kommunen och skolledningen. Trots att toalettklotter, genusrelaterat maktutövande samt 

Falkholts vilja att interagera med rummet och eleverna i detta rum klassas som utomstående 

faktorer, väljer Falkholt att ta in dem. På det sättet kan dessa faktorer räknas in som det 

konstnärliga projektets inneboende krav eller de så kallade ”intrinsic demands”. I och med att 

det sker på konstnärens egna villkor blir den utomstående inspirationen och motivationen som 

driver verket en del av konstnärens habitus och förblir därmed autonomt.  

 Utöver vägran att följa kraven uppmärksammar Falkholt samhällssynen på kvinnokön 

i sitt försvar av verket. Medan Falkholt menar att den typen av konst väcker viktiga 

diskussioner om maktstrukturer mellan kvinnor och män, menar kritikerna att verket är 

stötande i en skolmiljö.  Eva Josephson, som är konst- och utställningsansvarig på Nyköpings 

kommun, menar att hon aldrig hade anlitat Falkholt om hon hade sett den typen av målning. 

 Nana Håkansson, ”Carolina Falkholt”, Konstnärernas Riksorganisation, http://www.kro.se/node/65, 154

(2019-09-23).
 Bourdieu 1992, s. 98.155
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Även projektledaren för bygget av Alpha-skolan, Pasi Rönkkö ansåg att ”[e]n kvinna som 

visar vaginan, […] känns lite olämpligt att ha på skolan”.  Båda är överens om att verket 156

inte passar på skolan, i och med att skolan är en offentlig plats där eleverna måste vistas. 

Falkholt menar istället att ”när man bestämmer sig för att ta in samtida konst i en 

högstadieskola så gör man skolan till en konsthall och att det är viktigt att elever i tonåren får 

möta samtida konst”.  Än en gång pekar Falkholt ut motsägelserna i skolans beslut. De vill 157

ha samtida konst, de vill ha ett verk av en känd konstnär och de går med på att låta henne 

arbeta utan en på förhand presenterad skiss. De går med på låta en konstnär arbeta enligt sina 

egna villkor men tycks ha en förväntan om att hon ska förstå att vissa begränsningar 

fortfarande gäller. Falkholts kritik ligger även i att kvinnans kön är underrepresenterat i det 

offentliga rummet. ”[N]är kvinnans kön visas i det offentliga rummet är det oftast ockuperat 

av porren. Jag vill protestera mot det,” säger hon. 

  Susanna Mörner – kommunikatör och ansvarig för barn-, utbildnings- och kultur-

frågor på Nyköpings kommun (som ställer upp på intervju med Göteborgs-posten istället för 

Eva Josephson) – tyckte likt de andra att målningen är opassande på grund av skolmiljön och 

barnen. Samtidigt säger hon att verket kanske skulle väcka ”en hel del bra och konstruktiva 

diskussioner”, på en fråga om vad som skulle hända om eleverna utsattes för motivet.  

 I ett opinionsinlägg ifrågasätter skribenten Max Kern gränserna för yttrandefriheten 

och den konstnärliga friheten. Trots att Kern är nöjd med att så många vill ha målningen kvar 

och att målningen har rört om i det gamla, menar han att beslutet att behålla Övermålning 

måste tas av våra politiker och inte folkets personliga preferenser kring motivet. Han skriver: 

”hur ställer vi oss till det […] när nästa kreativa graffitikonstnär målar dit en lika praktfull och 

erigerad penis?! Eller när det plötsligt en morgon ur skrevan tittar fram en mycket nöjd filur i 

turban?!”  Han menar alltså att argumentet för den konstnärliga friheten inte fungerar i och 158

med att vi någonstans måste dra en gräns – och att politikerna måste tänka igenom hur de ska 

förhålla sig till den typen av situationer. Kern kritiserar egentligen inte Falkholt eller hennes 

verk men menar istället att man ska ställa sig kritisk till idén om den absoluta konstnärliga 

 Karin Frimodig, ”Kommunen ångrar snippmålning”, Eskilstuna-Kuriren, 17/1 2014, https://ekuriren.se/156

nyheter/kommunen-angrar-snippmalning, (2020-04-10).

 ibid.157

 Max Kern, ”Politiken måste också ta ansvar för minoritetens röst”, Sörmlands nyheter, 29/1 2014, s. 12.158
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friheten. Hans kritik är relevant, inte minst på grund av det som Bourdieu beskriver som den 

intellektuellas främsta illusion: ”Illusionen och tron på att han inte har några 

begränsningar.”   159

 Det som främst framkommer i kritiken mot Övermålning är att motivet inte går ihop 

med skolmiljön och att konstnären inte följde riktlinjerna. Falkholts försvar har främst tre 

huvudteser. Hon menar att det är oacceptabelt att be en konstnär att ändra sitt verk och att 

beställarna borde ha vetat att hon inte arbetar efter riktlinjer; att motivet väcker frågor och 

diskussioner som är särskilt viktiga på skolor, såsom mobbing, användning av könsord, etc; 

samt att kvinnligt kön är underrepresenterat och sexualiserat i vårt samhälle, vilket tyder på 

ojämlikhet. Med det sistnämnda lyfter Falkholt fram de maktstrukturer hon ser i samhället 

som många accepterar som en norm. Hon säger att ”det handlar om traditioner. Vi är så vana 

vid att män ska ta mer plats än kvinnor att de flesta inte ser det som ett förtryck. Men i min 

konst är det kvinnan som får vara den aktiva. Många blir fruktansvärt rädda för det”.  I 160

Bourdieus termer kan man tala om symboliskt våld, där det kvinnliga könet betraktas som 

opassande, samtidigt som manliga statyer med synligt könsorgan tillhör normen. Man kan 

säga att Falkholt vill bryta det könshabitus som råder i samhället och främst på skolorna. Toril 

Moi skriver att ”[f]ör att skapa ett könshabitus krävs en i detalj genomförd social uppfostring- 

och utbildningsprocess”.  I denna process reproduceras uppfattningen om kvinnokroppen 161

som sexuell, något som Falkholt vill bryta genom sitt verk. Det är förståeligt att Falkholt 

uppfattar att beslutet att täcka över verket sänder ut signaler ”om du har en vagina ska du 

skämmas och definitivt inte prata om den.”  Detta blir problematiskt i och med att hennes 162

syfte är att väcka en tanke om motsatsen hos skoleleverna. Med tanke på det ovannämnda är 

det förståeligt att hon vägrar ändra motivet, eftersom detta skulle gå emot bilden av hennes 

offentliga persona.  

 Falkholt tar situationen ett steg längre och menar att provokationen inte endast ligger i 

själva motivet, utan även faktumet att hon är en kvinna. På en fråga om vilka reaktioner 

konstnären har mött, svarar Falkholt: ”[D]et finns alltid några som blir provocerade när en 

 Bourdieu 1992, s. 126.159

 Josefin Auer, ”3 frågor till…” Kamratposten, 02/19, 2014, s. 17.160

 Moi 1994, s. 13. 161

 Klemetz 2018, s. 86.162

!  av !52 92



kvinna tar plats och vågar ta upp svåra frågor. Jag förvånas inte över de reaktionerna, men de 

gör mig arg.”  Hennes svar kan tolkas som en indikation på att kvinnor inte får ta samma 163

plats som män i det offentliga rummet, åtminstone inte genom att lyfta fram 

samhällsproblematik. Detta bekräftas till en viss del av Mral som menar att kvinnor i 

offentligheten måste ta på sig en viss typ av ”mask” som är samhälleligt acceptabel.  Det 164

betyder dock inte att kvinnor som anammar manliga karaktärsdrag blir mer accepterade inom 

manligt dominerade fält.  

2.2.2 Positivt mottagande 

Vad  gäller  situationen  i  Nyköping  tyckte  kommunalrådet  Malin  Hagerström  att  eleverna 

skulle få yttra sin åsikt om målningen och skrev på sin twitter att det ”[b]orde bli svårt att ta 

bort utan att det uppfattas som censur”.165

Bloggerskan Sofie Andersson riktade kritik mot kommunen och deras beslut om att ta 

bort målningen och ansåg det sända ut fel signaler och skrev följande på sin blogg: ”Vad 

sänder  det  för  budskap  att  mäns  nakenhet  är  accepterat  men  kvinnors  anses  som  mer 

olämplig”.  Hon ansåg det vara fel att  det finns flera statyer i  Nyköping som föreställer 166

nakna män, utan att någon tycks bry sig om deras nakenhet. På detta svarade Cajsa Widqvist 

att det inte går att jämföra. ”Det här handlar inte om jämställdhet. Hade den här bilden varit på 

en mans underliv hade min reaktion varit likadan”.167

Widqvist har delvis rätt när hon säger att dessa inte går att jämföra. Det är inte endast 

det som avbildas som avgör hur ett  verk uppfattas.  Även utformningen spelar roll,  som i 

jämförelsen mellan statyerna och Falkholts  verk,  skiljer  sig  stort.  Jämför  man däremot  (i 

efterhand)  Falkholts  senare  verk  FUCK  THE  WORLD  med  Övermålning  –  som  båda 

föreställde könsorgan – kan man se att båda väckte negativ kritik. Självklart skiljer det sig 

även här vad gäller utformningen, i och med att FUCK THE WORLD föreställde en relativt 

realistisk bild av en fallos, medan Övermålning var abstrakt och saknade detaljer. 

 Auer 2014, s. 17.163

 Mral 1997, s. 29.164

 Karin Frimodig, ”Snippmålning ska bort”, Södermanlands Nyheter, 20/1 2014, s. 8.165
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Anderssons kritik är samtidigt inte heller helt felaktig. Kvinnligt könsorgan tenderar 

att väcka mer uppståndelse, något som är kopplat till de sociala konstruktionerna kring genus. 

Kvinnor ”ska inte” sära på benen, vilket man exempelvis kan se i deras vana att sitta med 

korslagda ben. Bourdieu skriver att ”[d]essa sätt att föra kroppen, vilka är djupt förbundna 

med den moraliska hållning och återhållsamhet som lämpar sig för kvinnor, fortsätter att göra 

sig gällande även när klädseln inte längre gör dem nödvändiga […] (som när unga kvinnor 

med långbyxor och lågklackade skor går med små, snabba steg).”  I och med att kvinnor 168

förväntas vara återhållsamma (åtminstone mer återhållsamma än män) kan det vara helt rätt 

som Andersson säger, att Övermålningen (trots dess abstraktion) föreställer något som gärna 

tolkas som särade ben med en vulva och därför väcker en större uppståndelse. 

I  en ledare jämför  den svenska rapparen Nabila  Abdul  Fattah uppståndelsen kring 

Övermålning  med  uppståndelsen  kring  Nour  El-Refais  orakade  armhålor  under 

Melodifestivalen.  Hon  uppmärksammar  även  klädföretaget  American  Apparel  för  deras 

sexistiska reklam och menar att alla dessa händelser har en gemensam faktor: en attack mot 

kvinnors kroppar. Hon menar att kvinnokroppen behandlas som ett objekt och skriver: 

Kvinnokroppen ska censureras så länge den inte är till för andra att använda sig utav. Så 
länge den inte retuscheras, sexualiseras, skärs i för att lyftas upp, tryckas in, fyllas ut. Så 
länge den inte används för att marknadsföra en produkt eller skeva skönhetsideal. 
Kvinnokroppen är ett objekt som är till för att bedömas, att våldtas och sen gå fri från, att 
tafsas på och sedan skrattas åt.   169

Likt Falkholts försvar av Övermålning, ser Abdul Fattah ett samband mellan missnöjet över 

verket och sexismen i det svenska samhället. Hon nämner även den mediauppmärksammade 

händelsen med Astrid Johansson som kämpade med att få bort en målning från sin skola 

(Tunaskolan i Luleå) som föreställde en pojke som hoppat över en skiljevägg för att tjuvkika 

på en tjej – något som skolan tyckte var ”skoj”. När det kom till Falkholts verk menar hon att 

det inte längre var ”skoj” utan då började man prata om att verket var stötande. ”En vagina 

går inte för sig”,  skriver rapparen samtidigt som hon påpekar att vi varje midsommar dansar 170

runt en fallossymbol. Det symboliska våldet som Abdul Fattah pekar mot är än en gång 

 Bourdieu 1999, s. 42. 168
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kopplat till normalisering av könsdiskrimineringen. Trots att Falkholts verk är ”en väldigt 

estetisk tolkning av den kvinnliga underkroppen”  tycks den bjuda in till tolkningar och 171

anses vara alldeles för sexuell för en skolmiljö. I kontrast till detta anser Tunaskolan att verket 

med pojken som tjuvkikar på en tjej på toaletten är rolig och Astrids kritik mot denna anses 

bero på överreaktion och brist på humor.   172

Harke Steenbergen, rektor på Alpha-skolan, twittrade att han ser flera dimensioner i 

debatten. ”Personligen gillar jag Övermålning och budskapet bakom verket”, skrev rektorn 

och menade att han ser ”många pedagogiska fördelar med att ha hennes [Falkholts] konstverk 

i  skolan”.  Även  Conny  Jakobsson  (V),  vice  ordförande  i  kultur-  och  fritidsnämnden  i 173

Nyköping, tyckte att målningen skulle få vara kvar. ”Ska vi censurera det bara för att det 

föreställer ett kvinnokön? Kanske eleverna tycker att det här är en skithäftig grej, att de har en 

skola som vågar!”, uttryckte Jakobsson. Han menar även att de som beställde konstverket 

”gjorde tabben” genom att inte kolla upp vad konstnären vanligtvis arbetar med. ”Man hade 

bara behövt googla på nätet för att förstå vad man kunde förvänta sig.”174

Den 22 januari kom det fram att Varbergs kommun ville köpa målningen. I och med 

att Nyköpings kommun hade uttryckt sitt missnöje över motivet och diskuterade ifall verket 

skulle målas över, hade Konsthallen Lilla k och ungdomsgårdarna i Varbergs kommun lagt ett 

bud på 40 000 kronor på målningen. Konstnärliga ledaren Carl Larsson på konsthallen blev 

vansinnig när han fick höra att verket skulle målas över, skriver Karin Lundahl. ”Det är ett 

fantastiskt konstverk som inte får förstöras, vi gillar det så mycket och vill rädda det”, säger 

Carlsson. Att de är villiga att ta ställning för hennes konst tycker Falkholt är fantastiskt men 

eftersom kommunen ännu inte har fattat beslutet om målningens framtid är hon hoppfull om 

att ”Nyköping tar sitt förnuft till fånga och behåller målningen”.  I och med att Falkholt vid 175

upprepade tillfällen har uttryckt att hennes konst är anpassad till platsen är det förståeligt att 

hon hellre ser det behållas på Alpha-skolan.
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 Insändarskribenten Gunilla Lysell tycker att Carolina Falkholts prestation är värd att 

applådera. Hon menar att det finns gott om manliga statyer i Nyköping där mannen är 

glorifierad och betraktas som hjälten. Hon kritiserar att man döper gator endast efter män, att 

nakna kvinnokroppar blir övertäckta inom konsten och att porrindustrin har ett grepp om 

kvinnor och modet. I kontrast till modebranschens passiva framställning av kvinnorna ser hon 

Falkholts verk som en representation av en modern kvinna, full av rörelse och energi. 

”Snippa, magmun, andningscentrum, röst blir ett och samma.”   176

 Majoriteten av försvarsargumenten för verket har, likt Falkholts egna uttalanden, att 

göra med sexualiserandet, underrepresentationen eller tabun kring kvinnokroppen. Både 

Falkholt och hennes sympatisörer menar att de vill bryta den historiska norm som råder kring 

kvinnokroppen, medan motståndarna avfärdar att deras kritik har att göra med sexism. De 

intellektuella måste ständigt definiera hur de världsliga makterna ser ut för att kontrollera de 

motsättningar som hotar att splittra dem,  skriver Bourdieu, och det är tydligt med 177

Övermålning att Falkholt trots det kraftiga motståndet har en förståelse av gränserna som 

råder inom konstfältet i Sverige. Hennes sympatisörer, som i det här fallet utgör majoriteten 

(med tanke på att verket till slut offentliggjordes) delar hennes åsikter om sexism och 

konstnärlig frihet och med feminismens framväxt är hennes verk ”rätt i tiden”. Därmed är 

Falkholts verk samtidigt provokativt som det är i takt med förändringen av samhällsnormer. 

Med andra ord är Falkholts verk precis på gränsen där provokationen är tillräckligt stor för att 

generera publicitet men inte så pass stor att hon fråntas legitimitet på konstfältet.  

 Som tidigare nämnts tog skolledningen till slut ner väggen som under drygt ett år 

täckte Övermålning. Under februari månad 2015 började man diskutera verket i elevrådet på 

Alpha-skolan och valde att under en dag visa upp målningen för skolans elever och personal. I 

samband med visningen genomfördes en enkät med frågan om man känner att man kan vara 

på skolan om målningen är synlig; och en följdfråga om svaret är nej. ”Vi har fler konstverk i 

skolan som några kanske inte gillar, men det handlar inte så mycket om gillande. Det handlar 

 Gunilla Lysell, ”Målningen en prestation värd att applådera” Sörmlands nyheter, 29/1 2014, s. 3.176

 Bourdieu 1992, s. 187.177
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om frågan om man kan vistas i skolan om konstverket är framme”,  uttryckte skolans rektor 178

Harke Steenbergen. 

 Efter att enkäterna hade analyserats och man ansåg att de inte visade något som gjorde 

att konstverket inte skulle kunna visas, öppnades Falkholts verk upp igen den 16 mars 2015. 

Anledningen till att det tog drygt ett år för dem att genomföra denna ”omröstning” berodde på 

att politikerna inte tillät skolan ta egna beslut i ärendet. ”Det är trevligt att polit[i]kerna till 

slut låter oss få bestämma, men jag hade tagit samma beslut tillsammans med eleverna oavsett 

vad politikerna sagt”, uttryckte Steenbergen.  179

 I och med att Övermålning fick så mycket publicitet när den först skapades, är det 

högst sannolikt att de flesta på skolan var medvetna om motivet som befann sig på andra 

sidan väggen. Att politikerna till slut lät skolan bestämma över målningens framtid kan tänkas 

ha haft att göra med de åsikterna som redan hade framkommit från skolans personal och 

elever. Att eleverna ställde sig positiva till konstverket är inte särskilt förvånande med tanke 

på Falkholts persona och hennes konstgenre. Graffitin är en relativt ny konstform i Sverige 

som kan tänkas tilltala ungdomar både genom dess färger och form, samt dess rebelliska 

kultur och historia.  

2.2.3 Skolincidenten i Bengtsfors  
Under pågående skandal kring Falkholts Övermålning på Alpha-skolan blir konstnären 

inbjuden till sin gamla skola i Bengtsfors, som kreativ ledare för ett konstprojekt, där hon ska 

utföra en utsmyckning av en sex meter lång korridorvägg och hålla en workshop. Skolans 

rektor Camilla Adler är tydlig med att hon inte vill ha könsorgan eller svordomar på väggen 

redan från början.  

 Falkholt valde att diskutera ordet ”förtryck” som en del av konstprojektet och eleverna 

fick skissa en bokstav var av ordet, som sedan skulle målas på väggen. Hennes tanke med 

projektet var att väcka en diskussion om könsmaktordning, strukturer, konst och bild.  180

 P4 Sörmland, ”Snippmålningen i Nyköping kan få komma ut i ljuset igen”, Sveriges Radio, 25/2 2015, 178

https://sverigesradio.se/artikel/6102306, (2020-05-10).

 Lena Liljeborg, ”Nu avtäcks snippmålningen”, SVT-nyheter, 16/3 2015, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/179

sormland//nu-avtacks-snippmalningen, (2020-05-10).
 Sofia Andersson, ”Könsord som väcker känslor”, Hallandsposten, 11/2 2014, s. 30–31.180
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Falkholt blir dock avbruten mitt i projektet och kallad in till rektorns kontor på grund av sin 

klädsel. Hon bär på en jacka med orden ”Min jävla fitta” tryckta på ryggen, som refererade till 

hennes senaste konstutställning, vilket Adler blir upprörd över. Skolrektorn ber henne att ta av 

sig jackan och understryker att hon absolut inte får måla könsorgan, vilket Falkholt uppfattar 

sända ut fel signaler till eleverna och menar att ”konst inte får vara konst”.   181

 Skolrektorn menar att Falkholt inte följer de spelregler som råder på skolan och säger 

även att det inte är hennes spelregler utan det är lagens. Adler säger även att det är hon som 

får avgöra vem som får vara på hennes skola. Vid frågan om det är rädslan för ordet som 

orsakar denna konflikt svarar Adler att det inte handlar om hennes problem med ordet men att 

det handlar om vad vi väcker för känslor hos barn och unga. Barnen kommer dessutom från 

olika bakgrunder och personalen på skolan jobbar med dem varje dag, till skillnad från 

Falkholt som endast är där två dagar och därmed ”inte har en susning”. Likt kritiken av verket 

på Alpha-skolan refererar rektorn till barnen, deras välmående och vad som är accepterat i en 

miljö där barn vistas.  

 Hon vill därefter inte diskutera de frågor som kommer upp och menar att de nu måste 

hantera situationen, ”nu när skadan är skedd”. Med skadan menar hon att Falkholt har gått 

runt med trycket på kavajen i en och en halv dag. Hon säger även att Falkholt inte behöver 

förstå, utan bara förhålla sig och acceptera läget, eftersom det är hon (skolrektorn) som 

bestämmer vem hon vill ha på sin skola och vilka signaler de ska sända ut till eleverna samt 

att Falkholts beteende är oacceptabelt. Avslutningsvis säger skolrektorn att hon har 

lagstiftningen som stödjer henne i hennes ordningsregler och det är utifrån denna som hon gör 

sin bedömning samt att det är hon som är ytterst ansvarig och inte Falkholt som om ett par 

timmar kommer gå vidare till ett annat ställe. Det är tydligt att Adler använder sig av sin 

legitimitet som rektor vid skolan och hänvisar gång på gång till att hon är i position att inte 

behöva förklara sig och att Falkholt helt enkelt måste acceptera hennes krav. När hon 

poängterar att Falkholt endast är där temporärt understryker hon Falkholts tillfälliga position 

på deras fält och därmed även okunskap om deras habitus. Falkholts motargument är mer 

specifika och ifrågasätter moralen bakom rektorns missnöje. Som Bourdieu uppmärksammar 

är det typiskt för kulturproducenter på det intellektuella fältet att använda sig av ”moralisk 

 ibid. 181
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och vetenskaplig universalisms oskrivna lagar för ett slags moraliskt mästrande”,  en 182

strategi som kan användas för att hävda och sprida sina värderingar till omvärlden. Falkholt 

framstår självsäker i sin moraliska position, trots rektorns missnöje och självsäkerheten 

understryks ytterligare när hon kombinerar dokumentation från tillblivelsen av Övermålning 

men ljudinspelningen av samtalet med Adler.  

 Att Falkholt gör ett separat konstverk av tillblivelsen av Övermålning, tillsammans 

med ljudinspelningen från samtalet med rektorn, kan kopplas till Kimvalls påstående om att 

situationerna kring graffitikonstverken är nästan lika viktiga som själva konstverket. Med 

denna video är samtalet en del av konstverket – i bokstavlig mening – i och med att Falkholt 

ställer ut videon som ett eget konstverk på en av sina utställningar. Jämför man Falkholt med 

graffitikonstnären Orion kan man se tydliga samband. I Orions exempel blir 

polisundersökningen en del av konstverket, medan i Falkholts situation är det samtalet med 

rektorn. I båda situationerna är det auktoritära figurer som med utgångspunkt i  lagstiftningen 

tar sina beslut, och i båda situationerna publiceras dessa processer på Youtube. 

 Skandalen på skolan i Bengtsfors följer samma tema som skandalen i Nyköping. Än 

en gång står ett kvinnligt könsorgan i centrum, dock genom explicita ord tryckta på en jacka 

istället för en målning. Eleverna på skolan uttryckte att de tyckte att det var fel av rektorn att 

slänga ut Falkholt genom att ställa ett ultimatum. ”Hade hon tagit av sig kavajen så hade hon 

kastat iväg både sin karriär och sina värderingar. Hon kunde inte göra annat än att lämna 

skolan”,  säger en av eleverna och får medhåll av fyra klasskamrater som menar att de flesta 183

på skolan håller med. Samtidigt menade de att samtalet om orden borde ha kommit innan. Nu 

blev det bara ord utan att någon förklarade kontexten och eleverna hade hellre blivit 

informerade på förhand om att orden handlar om en konstutställning – samt att Falkholt 

arbetar med att ta tillbaka ordet ”fitta” som idag används som skällsord. ”Det här är ju inget 

Carolina gör för att det är kul – utan för att det är viktigt”,  fortsätter eleverna.  184

 Falkholts egna argument pekar än en gång mot att kvinnligt kön inte ska betraktas som 

något fult och hon understryker konstcensuren och oförmågan att prata om viktiga frågor, 

 Bourdieu 1992, s. 185. 182

 Anna Nyberg, ”Fel av rektorn att be henne lämna skolan”, Dalslänningen, 14/02 2014, s. 32. 183

 ibid.184
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även i det här fallet. Hon tycks själv se likheten i de två händelserna, när hon bland annat 

producerar en video där det visuella utgörs av händelsen i Nyköping medan det auditiva är 

hennes samtal med Adler i Bengtsfors. Videon visas i efterhand som ett separat verk och 

understryker tanken om att samtalet och debatten är lika mycket konst, som själva 

konstverken.  

 Publiciteten i detta sammanhang har väldigt lite att göra med Falkholts konst. Det är 

hennes ”provokativa beteende” som istället hamnar i fokus och bidrar till bilden av hennes 

offentliga persona. Debatten blir dock densamma och har främst att göra med vad som är 

lämpligt och inte – och har i grund och botten att göra med normer och överskridandet av 

dessa. Händelsen förstoras troligtvis på grund av den redan pågående skandalen i Nyköping 

och det är även möjligt att Falkholt medvetet väljer kavajen, för att än en gång skapa sig en 

plattform där hon får hävda sin autonomi som konstnär och offentlig person. På det sättet blir 

handlingen strategisk i och med att den visar att den tidigare kritiken mot Övermålning inte 

har påverkat hennes värderingar. Med andra ord står hon fast vid sina värderingar trots 

motståndet och fortsätter arbeta utifrån de värderingar hon anser vara de rätta.    

2.3 FUCK THE WORLD 

I likhet med uppståndelsen kring Övermålning, blev konstverket på Kronobersgatan 35 snabbt 

omdebatterat i medier. Reaktionerna som FUCK THE WORLD väckte var delade och medan 

vissa ansåg verket vara fantastiskt, var många av de som bodde i närheten upprörda över att 

behöva se en erigerad penis varje dag i sex månaders tid. Även Sverigedemokraterna ställde 

sig negativa till verket i konstrast till Liberalerna som aktivt ville rädda verket. I och med att 

verket målades över redan efter en vecka, upphörde debatten strax efter med endast ett par 

omnämnanden under maj månad. Trots det blev motivet utan tvekan det mest uppmärk-

sammade i Kronobergsgatans konsthistoria. 

 En vecka efter att konstverket stod klart skickade Anders Blom, grundare och curator i 

Kollektivet Livet, ut ett pressmeddelande till de berörda med följande inledning:  

I förra vecka vaknade Stockholm och världen till nytt verk av Carolina Falkholt, ”FUCK 
THE WORLD”. En stor blå kuk på Kronobergsgatan 35. Denna väckte enorm upp-
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ståndelse och att frågorna skulle bli många och debatten stor var väntat, och samtalen 
välkomnar vi. För det är exakt det den blå snoppen handlar om.  185

Bloms uttalande indikerar att vikten i konstverket (åtminstone i hans mening) än en gång är på 

samtalet som skapas kring det. På Kollektivet Livets hemsida skriver de även att de länge har 

velat jobba med Falkholt och att de betraktar henne som en förebild. De beskriver henne som 

”en konstnär som vågar göra konst som skaver, ställer frågor och skapar samtal utan att skriva 

folk på näsan, ta ledning i berättandet och styra samtalen”.  Falkholt själv menar att verket 186

ska väcka ett samtal om ”kropp, sexualitet och frihet”.  

 FUCK THE WORLD var tvilling till NO TIME 4 BALL$$, som Falkholt målade ett år 

tidigare i New York – där enda skillnaden var färgen. Även där blev verket kritiserat av 

allmänheten och övermålat redan efter en dag av fastighetsägaren. ”Men Falkholt gav inte upp 

utan tog samma konst med sig tillbaka hem till Sverige igen”,  skriver journalisten Marcus 187

Langbrand. Falkholts medvetenhet om motivets provokativa karaktär är ännu tydligare här än 

i fallet med Övermålning – i och med att reaktionerna var så starka i USA. ”Vi såg ju hur 

hennes verk togs emot i New York […] så vi tänkte att det kunde vara kul att ta tempen på 

Sverige. Vi anade att det kunde bli kortlivat, men inte så kort,” sa Blom, vilket explicit 

uttrycker deras medvetenhet om konstverkets provokativa karaktär.  

 Konstverket som föreställde en penis, något som redan anses vara provokativt, hade 

även en annan detalj som med stor sannolikhet var medveten och eventuellt ämnad till att 

provocera – nämligen dess färg. Den blåa penisen var målad på en gul bakgrund och utgjorde 

därmed samma färgkombination som den svenska flaggan. En möjlig tolkning – med 

Falkholts åsikter kring högerpolitiken i åtanke – är att målningens färger ska provocera 

patriotismen och nationalismen i Sverige. Kombinationen av färgerna och fallosen skulle 

kunna tolkas som en blinkning till Carl Johan De Geers Skända Flaggan (1967), som 

föreställde en brinnande svensk flagga med ”kuken” skrivet i mitten av korset. Verket 

upprörde många på 60-talet och konstnären fick dagsböter för uppvigling och skymfande av 

 Kronobergsgatan 35, ”FUCK THE WORLD”, http://kronobergsgatan35.com/portfolio_page/fuck-the-world/,185

(2020-04-20).

 ibid.186

 Marcus Langbrandt, ”Falkholts senaste verk: en blå jättepenis” Sörmlands nyheter, Apr 13/4 2018, s. 20.187
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svensk och utländsk rikssymbol.  Denna koppling har dock inte uppmärksammats eller 188

uttalats i media. Att färgerna utgör den svenska flaggan har endast uppmärksammats av några 

enstaka personer och ännu färre gjorde en koppling till patriotism. ”Den är lite Sveriges flagga 

på nåt sätt. Den symboliserar nånting”,  svarade en förbipasserande på en fråga om hennes 189

tankar kring verket. 

 Precis som med Övermålning skrev Falkholt ord på husväggen innan hon påbörjade 

målandet av den blåa fallosen. Orden som skrevs var ”kuk”, ”kukhora”, ”superkuk”, ”sex” 

mm. Även i det här fallet påbörjas konstprocessen med en symbolisk handling och även här 

dokumenteras processen. I det här fallet är dock processen offentlig och förbigående kan se de 

skrivna orden innan de målas över och utan att veta att de kommer att målas över.  

 För Falkholt är fallosen inget nytt motiv och hon säger själv att hon har ”målat kuk 

länge”.  Hon ser det som ett sätt att återvända till graffitins historia och refererar till 190

toalettklotter. ”[V]i kvinnor är lite smartare, lite bättre utrustade för livet”, säger konstnärer 

och menar att män är mer sårbara som har könet hängandes utanför kroppen. Samtidigt har 

kvinnor blivit lurade till att tro att de tillhör det svaga könet. ”[J]ag låter de här kukarna hjälpa 

mig […]. Genom att börja måla dem.”  Falkholt har sagt att hon målar vulvor för att ta 191

tillbaka sitt eget kön och på en fråga om målandet av penisar är en utveckling av detta svarar 

konstnären: ”Ja, det är det jag gör, tar makten över deras kön också. De har inte visat att de 

kan förvalta den makten överhuvudtaget.”  Kimvall skriver att graffitin bygger till stor del 192

på machismo och koder som upprätthålls inom nätverk av unga män.  Med FUCK THE 193

WORLD använder sig Falkholt av ett motiv som skapades inom en mansdominerad kultur och 

gör det till sitt. Problematiken i förtrycket av kvinnor inom mansdominerade fält ligger inte i 

att kvinnor inte lyckas anpassa sig till dess habitus, utan snarare att det habitus som tillåts 

 Joachim Voss Sundell, ”Flaggdebatterna vi minns”, SVT-nyheter, 30/8 2017, https://www.svt.se/kultur/konst/188

flaggskandaler-vi-minns, (2020-05-10).

 Benjamin Wirström, "Vi frågade folk på Kungsholmen vad de tycker om smurfsnoppen”, Vice, 12/4 2018, 189

https://www.vice.com/sv/article/zmgg3y/vi-fragade-folk-pa-kungsholmen-vad-de-tycker-om-smurfsnoppen, 
(2020-05-02).

 Klemetz 2018, s. 78.190

 Klemetz 2018, s. 78.191

 Klemetz 2018, s. 94.192

 Jacob Kimvall, ”Gatukonst. Estetisk politik och politisk estetik”, Plats, poetik och politik: samtida konst i det 193

offentliga rummet, Linda Fagerström & Elisabet Haglund (red.), Malmö: Bokförlaget Arena 2010, s. 84.
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männen inte accepteras hos en kvinna. Detta kan man bland annat se i Brigitte Mrals exempel 

som understryker särdragen i kvinnlig retorik, där kvinnor anpassade sin offentliga persona 

till de förväntningarna som kom från publiken. ”Man kan se valet av persona som en 

strategisk anpassning till omgivningens förväntningar och regler” , skriver Mral och menar 194

att dessa förväntningar och regler ser annorlunda ut för kvinnor. Genom att måla en fallos – ett 

motiv som har tillhört den manliga ”klotterkulturen” – tar Falkholt, precis som hon själv 

säger, makten över deras kön – i den mening att hon som kvinnlig konstnär målar ett motiv 

som länge har tillhört männen. På det sättet bryter hon även mot den stereotypa uppfattningen 

– som har dokumenterats i konsthistorien – om att kvinnlig konst är ”lekfull” och ”känslig”, 

något som i praktiken har fungerat som ett förnekande av kvinnors konstnärskap.  195

 Kollektivet Livet är trots uppståndelsen, den negativa kritiken och till slut 

övermålandet av verket nöjda med valet av konstnär och ångrar inte samarbetet, men de är 

samtidigt ”besvikna och kritiska över den uteblivna debatten kring vad konstverket står 

för”.   196

2.3.1 Negativ kritik och konstnärens försvar 
 I SVT-dokumentären Grafitta ser man flera negativa reaktioner på konstverket. Bland 

annat ser man en äldre man som uttrycker ilska över de orden Falkholt skriver på väggen. 

”Varför i helvete filmar ni när hon kluddar? En jävla hoodie som kluddar och skriver ’kuk’, 

’superkuk’, ’sexninja’. Jag gillar inte det”, säger mannen.  En annan man beskriver verket 197

som ”[p]orr mitt på dagen” och menar att konst inte är demokratiskt i och med att han inte har 

valt detta.  Blom säger att kritiken mot verket har kommit ”främst från äldre män, vilket 198

också är intressant”.  I fallet med FUCK THE WORLD’s tvilling i New York kan man i 199

dokumentären dock även se kvinnor som visar missnöje, varav en menar att verket är 

 Mral 1997, s. 29.194

 Andersson 1990, s. 35.195

 Per Brandt, ”Livet efter jättepenisen på Kungsholmen”, StockholmDirekt, 02/5 2018, https://196

www.stockholmdirekt.se/nyheter/livet-efter-jattepenisen-pa-kungsholmen/repreb!
O5mkmg0LpaSIuGvUU5C9Tg/, (2020-04-27).

 ”Grafitta. Carolina Falkholt” 2019, [01:14–01:28].197

 ”Grafitta. Carolina Falkholt” 2019, [01:45–01:50].198

 Brandt 2018, https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/livet-efter-jattepenisen-pa-kungsholmen/repreb!199

O5mkmg0LpaSIuGvUU5C9Tg/.
!  av !63 92

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/livet-efter-jattepenisen-pa-kungsholmen/repreb!O5mkmg0LpaSIuGvUU5C9Tg/
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/livet-efter-jattepenisen-pa-kungsholmen/repreb!O5mkmg0LpaSIuGvUU5C9Tg/
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/livet-efter-jattepenisen-pa-kungsholmen/repreb!O5mkmg0LpaSIuGvUU5C9Tg/
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/livet-efter-jattepenisen-pa-kungsholmen/repreb!O5mkmg0LpaSIuGvUU5C9Tg/
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/livet-efter-jattepenisen-pa-kungsholmen/repreb!O5mkmg0LpaSIuGvUU5C9Tg/
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/livet-efter-jattepenisen-pa-kungsholmen/repreb!O5mkmg0LpaSIuGvUU5C9Tg/


opassande för barn.  ”De borde fundera på vad de är upprörda över och prata om det. Sex är 200

så centralt, men har alltid varit smutsigt att diskutera”,  säger Falkholt till de upprörda.  201

 Skådespelerskan Mia Skäringer – som själv är en uppmärksammad person i det 

svenska offentliga rummet och som därmed besitter ett stort kulturellt kapital – ansåg verket 

vara onödigt och skrev: ”En blå kuk.. just nu. Det finns en sjuk övertro på kukens betydelse 

på jorden.”  I och med att Skäringer själv har uppmärksammats för sina feministiska 202

budskap kan hennes negativa ställning till verket uppfattas som förvånansvärd för den som 

har kunskap om Falkholts moral bakom motivet. Att tolka verket som en indikation på 

”kukens betydelse” är samtidigt rimligt om man endast tittar på dess motiv. Därmed tyder 

Skäringers kritik antingen på hennes ovetskap om avsändarens budskap eller hennes 

likgiltighet till avsändarens betydelse. I och med att Skäringer själv har skapat sig en offentlig 

persona med starka feministiska åsikter är det möjligt att hon väljer att positionera sig kritiskt 

till verket i och med att motivet – trots Falkholts bakomliggande moral – uppmärksammar ett 

manligt kön. 

 Journalisten och ledarskribenten Paulina Neuding jämförde Falkholts konstverk med 

”dickpics”. Att män skickar bilder på sitt kön till kvinnor påstods vara kränkande i metoo-

debatten och journalisten menar att Falkholts verk är lika ovälkommet och borde behandlas på 

samma vis.  Hon uppmärksammar även att det måste ha att göra med avsändaren. 203

Avsändarens roll är utan tvekan av betydelse och utan vetskap om konstnärens tanke bakom 

verket kan det misstolkas. Likt Bourdieus exempel med Warhol får konstverket sin betydelse 

tillsammans med signaturen. Hade en manlig konstnär målat samma verk hade tolkningarna 

av verket varit annorlunda – samma gäller om verket hade haft en högerextrem avsändare. 

Detta uppmärksammades av bland annat krönikören och bloggaren Malcom Kyeyune som 

skrev följande: ”Hade gatukonstnären Dan Park, som dömts för hets mot folkgrupp, målat 

precis samma blågula penis, hade vi däremot stått inför en större nationell kris. […] 

 ”Grafitta. Carolina Falkholt” 2019, [37:20–37:26].200

 Josefine Holmqvist ”SNUSKIGT SNYGGT?”, Aftonbladet, 12/4 2018, s. 30.201

 Wilma Eliasson, ”Blå jättepenis eller inte? Tyck till i debatten!”, Aftonbladet, 16/4 2018, https://202

www.aftonbladet.se/nyheter/a/wELXnP/bla-jattepenis-eller-inte-tyck-till-i-debatten, (2020-04-28).
 Paulina Neuding, ”Konstnärer visar k-k-n för mig” Göteborgsposten, 15/4 2018, https://www.gp.se/debatt/203

konstnärer-visar-k-k-n-för-mig-1.5603991, (2020-04-30).
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Masshysterin skulle ha varit ett faktum.”  Falkholt menar att förbipasserande unga tjejer 204

kände sig stärkta av verket, något som Kyeyune återigen menar endast har att göra med 

avsändaren.  

Här hade vi haft att göra med en högerextrem vit man, som genom att måla en tre meter 
lång penis i den svenska flaggans färger hyllar den växande fascismen och rasismen i 
samhället. Den patriarkala, kvinnohatande revanschen, så övertydlig att dess maktanspråk 
nu symboliskt målas upp i jätteformat för att märka och koda stadens fysiska rum.  205

Kyeyunes poäng är att den som säger något avgör allt och vad man säger saknar betydelse. 

Han fortsätter diskutera besattheten av avsändare i dagens samhälle och menar att Falkholt 

”har en gedigen radikal profil”.  Han är också en av de få som explicit uppmärksammar 206

svenska flaggans färgkombination och poängterar att de kan tolkas som ett tecken på fascism 

och rasism, dock inte med Falkholt som avsändare.  

 Som tidigare nämnt ställde sig Sverigedemokraterna negativa till verket. De har 

tidigare blivit provocerade av Falkholts konst (bland annat Övermålning) och till och med 

sagt att hon förtjänar fängelsestraff. En möjlig tolkning är att det fanns en avsikt att provocera 

nationalister med FUCK THE WORLD – både med tanke på färgen och motivet, men även 

med tanke på att de mindre än en månad tidigare aktivt kritiserade Liv Strömqvists The Night 

Garden på Slussen. I debatten kring Strömquists ”menskonst” var de tydliga med att uttrycka 

att konsten med deras politik kommer främja det lokalhistoriska arvet och presentera en bättre 

bild av Sverige, eller i det här fallet Stockholm. Som exempel på den konst de vill smycka 

Stockholm med – istället för ”minimalistiskt ritade bilder med synlig mens”  – presenterade 207

de en bild på Johan Sevenboms målning Utsikt från Brunnsbacken över Saltsjön (1779). På 

flera håll blev det uppmärksammat att Sverigedemokraternas syn på konsten kunde liknas vid 

 Malcom Kyeyune, ”Slapphetens konst”, Fokus, 20/4 2018, https://www.fokus.se/2018/04/slapphetens-konst/, 204

(2020-04-30).
 ibid. 205

 ibid.206

 Sverigedemokraterna Region Stockholm, @sdstockholm, Facebook, 23/3 201https://www.facebook.com/207

SDStockholmslan/posts/d41d8cd9/1594407347346443/, (2020-05-10).
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”Entartete Kunst” (urartad/degenererad konst), som under Nazityskland var beteckningen på 

vissa moderna konstriktlinjer, som expressionistisk eller abstrakt konst.  208

 I debatten kring FUCK THE WORLD ansåg Sverigedemokraterna än en gång att 

offentlig konst inte ska få gestalta vad som helst i och med att det offentliga rummet är ”ett 

utrymme för alla, barn, gamla religiösa och även människor som besöker vårt land och bildar 

sig en uppfattning om en ’Sverigebild’”.  ”Samhällets elit” tar avstånd från konst som 209

föreställer Mohammed men accepterar maximalt provocerande konst av andra slag, uttryckte 

Robert Stenkvist och Per Carlsberg. ”Vi Sverigedemokrater säger nej till denna pornografiska 

konst, oavsett när det gäller penisar på Kungsholmen eller menskonst på Slussens t-

banestation”, skriver SD-representanterna. De återvänder till ”menskonsten” genom att 

placera den i samma genre som Falkhots verk, och därmed den konst de ställer sig negativta 

till. Det är rimligt att anta att den typen av reaktioner är gynnsamma för Falkholts 

konstnärskap i och med att hon framstår som normbrytande i relation till de ”konservativa 

nationalisterna” och deras definition av ”bra konst” – och kan även hävda sin konstnärliga 

frihet och autonomi i den typen av debatt – inte minst genom ifrågasättandet av deras 

definition av pornografi. För att knyta an till Bourdieus magiska handlingar, kan man se 

konturerna av den förvandlingskraft som konstnären sätter igång, i denna debatt.  

 Stenkvist och Carlsberg fortsätter med sin kritik och menar att Falkholt gärna får 

fortsätta med den typen av konst men inte i det offentliga rummet: ”Det finns gott om 

konsthallar och utställningar där Falkholt och hennes kolleger kan praktisera sin frihet, då 

enbart för de som faktiskt är intresserade.”  Vad gäller verkets budskap tycker 210

Sverigedemokraterna absolut att man ska prata om ”kropp, sexualitet och frihet”, dock inom 

andra forum som genererar mer seriösa samtal. 

 I och med att konstverket blev övermålat redan efter en vecka (och redan efter en dag i 

New York) är det tydligt att motståndarnas åsikter tog över i sammanhanget och ”vann” över 

supportrarnas argument som gällde yttrandefrihet, censur och oförmåga att prata om 

 Nationalencyklopedin Uppslagsverket, ”Entartete Kunst”, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/208

encyklopedi/lång/entartete-kunst, (2020-05-11).

 Robert Stenkvist (SD) & Per Carlberg (SD), ”Jättepenisen är ett hån mot våra äldre”, Expressen, 12/4 2018, 209

https://www.expressen.se/debatt/jattepenisen-ar-ett-han-mot-vara-aldre/, (2020-04-28).
 ibid.210
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sexualitet, frihet och kön. Därmed kan man dra slutsatsen att konstverket trots allt var för 

extremt även för svenska medborgare och överskred samhällsnormen även för yttrandefrihet. 

Bourdieu skriver att ”[d]e intellektuella hävdar sin rätt att överskrida kollektivers mest 

uppburna värden (speciellt patriotismen och nationalismen)”, men man skulle även kunna 

hävda att det gäller patriarkatet som länge har fungerat som en norm men allt oftare börjat 

ifrågasättas, inte minst av Falkholt. Överskridandet av kollektivets mest uppburna värden är 

tydligt med FUCK THE WORLD och Falkholts upprepade försök att presentera motivet i 

offentligheten, trots de negativa reaktionerna. Falkholt likt andra kulturproducenter försöker 

vid upprepade tillfällen ”utsträcka de värden som gäller i [hennes] egen värld till hela den 

sociala världen”  – i det här fallet normaliseringen av kön och sex, med hjälp av hennes 211

metod, dvs offentlig konst. Trots kritiken som ofta använder barn som argument menar 

Falkholt att ”[k]an man inte prata med sina barn om sexualitet och om kön, då är det 

allvarligt”.  Trots att Falkholt inte lyckas ”utsträcka sina värden” till hela den sociala 212

världen (eller ens majoriteten), lyckas hennes värderingar nå ut och delas av en tillräckligt stor 

publik för att skapa en samhällsdebatt.  

2.3.2 Positivt mottagande 
Trots att FUCK THE WORLD snabbt blev övermålat hann det komma fram många positiva 

synpunkter kring motivet. Enligt Kollektivet Livet ställde sig 95 procent positiva till verket.  213

I Aftonbladets omröstning var siffran lägre med 58 procent som tyckte att verket skulle få 

vara kvar.  Kanske de mest uppmärksammande synpunkterna kom från två äldre kvinnor 214

som ansåg verket var fint. ”Jättekäckt” sa kvinnorna och ansåg verket vara en bra 

representation av Sverige. ”Visst är det Sverige? Vi är ju lite lössläppta och lite glada och lite 

tokiga”, tyckte en av kvinnorna. ”Vi tycker att det är på tiden att det blir mer öppet med 

sexualitet”, menade den andra.  Även en äldre man uttryckte sig i Aftonbladets intervju och 215

 Bourdieu 1992, s. 185.211

 Patrik Lundbeg, ”Penisdebatten visar oförmågan att prata om kön” Aftonbladet, 17/4 2018, s. 26.212

 Brandt 2018, https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/livet-efter-jattepenisen-pa-kungsholmen/repreb!213

O5mkmg0LpaSIuGvUU5C9Tg/.

 Wilma Eliasson, ”Blå jättepenis eller inte? Tyck till i debatten!”Aftonbladet, 16/4 2018, https://214

www.aftonbladet.se/nyheter/a/wELXnP/bla-jattepenis-eller-inte-tyck-till-i-debatten, (2020-04-28).
 ibid.215
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tyckte att det var löjligt att målningen skulle tas bort och att ingen hade brytt sig om det var 

ett ”fruntimmer” på väggen istället. ”Stora kukar finns det väl mycket av i det här samhället, 

det har man ju sett nu med Svenska Akademien”,  uttryckte en annan förbipasserande man 216

och syftade med störst sannolikhet på skandalen med kulturprofilen Jean-Claude Arnault, som 

ett par veckor tidigare blev anklagad för övergrepp. 

  Att äldre reagerade positivt i denna video fungerar nästan som ett svar på 

Sverigedemokraternas påstående om att verket skulle vara ett hån mot våra äldre. Samtidigt 

kan man i videon endast se tre äldre personer och videon presenterar enbart personer som 

ställer sig positivt till verket. De negativa åsikterna som sett i förra kapitlet fanns det också 

gott om, både från äldre och yngre publik. 

 Alexander Mattsson Culafic, Kollektivet Livets medgrundare, menar att debatten hade 

varit annorlunda om alla hade tagit tiden att titta på vad Falkholt står för och vad hon tidigare 

har gjort. 

Nu handlade det bara om att det har målats en kuk på en vägg och hur det främst påverkar 
barn och äldre, men det är de som bryr sig minst. […] Det är föräldrarna som överför sina 
värderingar. Och då kan man väl fråga sig var problemet egentligen ligger, ska vi inte 
kunna prata om det med våra barn? Fallossymboler finns överallt i stan, skillnaden här 

var att den var erigerad.  217

Det är tydligt även i Culafics försvar av verket att betydelsen av avsändaren är högst relevant. 

Precis som han säger blir handlingen, utan efterforskning, endast det man ser som i det här 

fallet är en blå fallos som bryter mot normen och därför gärna tolkas som provokativ. På 

sociala medier har det bland annat visat sig att flera personer som inte känner till avsändaren 

har antagit att verket är gjort av en man. Mia Skäringer som inte uppfattade verket som 

positivt talade om ”övertron på kukens betydelse”, vilket är näst intill motsatsen till Falkholts 

tanke bakom motivet. Det är väldigt tydligt i dessa exempel, precis som Bourdieu säger, att 

man endast kan förstå verkets mest interna egenskaper genom att även undersöka dess externa 

 Wilma Eliasson, ”Mary, 80, om den blå jättepenisen: Låt stå!”, Aftonbladet, 15/04 2018, s. 16.216

 Brandt 2018, https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/livet-efter-jattepenisen-pa-kungsholmen/repreb!217

O5mkmg0LpaSIuGvUU5C9Tg/.
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faktorerna – i det här fallet främst Falkholts kön, hennes politiska (inte minst feministiska) 

åsikter och hennes tidigare verk, som tillsammans (men även delvis för sig) indikerar att 

fallosen varken är en hyllning till patriotismen, patriarkatet, maskuliniteten eller ens själva 

fallosen som ett organ. Andreas Blom som arbetade med Falkholt och har mer kunskap om 

hennes konstnärskap än många andra, menade att för honom personligen handlade motivet om 

”patriarkat, sexualitet, frihet, makt, innerlighet m.m.”.  218

 Förutom vikten av avsändaren poängterade flera av sympatisörerna vikten av samtalet 

som verket genererar. ”Det som är speciellt när man uppför såna här verk är processen, de fina 

möten som uppstår mellan konstnären och publiken. Det öppnas upp för viktiga samtal vid 

väggen och det är det som vi brinner för och vill lyfta fram”,  uttryckte Blom. Journalisten 219

Patrik Lundberg menade att penisdebatten visar oförmågan att prata om kön och beskriver hur 

han som barn målade penisar i sina skrivböcker av rebelliska skäl. ”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 refererar även till Hollywood-filmen American 220

Vandal (2017) som handlar om en manlig student som inte kan sluta rita fallosar och tvingas 

på grund av detta gå i terapi. Hans försvar av verket tycks främst indikera att kön och sex är 

något som alla – inte minst ungdomar – tänker på och dessa ämnen bör därmed normaliseras. 

Att göra dem tabuladdade är exakt anledningen till att ungdomar utvecklar en besatthet av att 

måla fallossymboler.  

 Liberalerna på Kungsholmen lanserade i tidigt skede en socialmediekampanj 

#rörintemin, för att rädda FUCK THE WORLD. På sociala medier skämtade de om att 

Falkholts verk skulle vara starten på deras partikampanj, eftersom verket kan liknas vid deras 

logotyp. ”Det var ett sätt att driva med oss själva, detta [kampanjen och situationen] är mer 

allvarligt”.  ”Det handlar om att vi värnar yttrandefrihet, konstnärskap och frihet. Något som 221

 Kronobergsgatan 35, ”FUCK THE WORLD”, http://kronobergsgatan35.com/portfolio_page/fuck-the-world/, 218

(2020-05-02).
 Brandt 2018, https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/livet-efter-jattepenisen-pa-kungsholmen/repreb!219

O5mkmg0LpaSIuGvUU5C9Tg/.

 Lundberg 2018, s. 26.220

 Mimmi Epstein, Johann Bernövall & Christoffer Röstlund Jonsson, ”förlorade - nu är jättepenisen borta", 221

Södermalmsnytt, 21/4 2018, s. 18.
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är grunden för vårat [sic] parti”,  uttryckte Magnus Liljegren, ordförande för Liberalerna på 222

Kungsholmen-Essingeöarna. För Liberalerna handlade det dock inte endast om att försvara 

verket, utan även om att ta en motsatsställning till Sverigedemokraterna, något som Liljegren 

uttryckte explicit: ”Sverigedemokraterna har ju gått ut och tagit tydlig ställning mot verket 

och det partiet är vår största motpart. Vi vill också vara tydliga.”  Debatten kring verket har i 223

det här stadiet sträckt sig bortom dess ”egentliga” kontext och blivit i högsta grad politisk, där 

två partier tar en tydlig ställning – inte bara för och mot verket – utan även mot varandra. Att 

Falkholts verk blev så pass politisk är ett typiskt exempel på samtidens konst och dess ”krav 

på kontextuell reflektion”.  Konstvetaren Gunnar Sandin menar att konsten idag har tagit 224

”större tag om sin offentlighet” och självreflektion har till stor del ersatt estetiken. ”Då konst 

offentliggörs ställer den sig i direkt relation till de andra krafter som skapar det vi kallar 

samhälle. Konsten är i denna mening alltid politisk, även då dess intention är apolitisk”,  225

skriver Sandin. I och med att både konsten och politiken – som offentligt riktade 

verksamheter – är beroende av opinion, är det inte ovanligt att dessa två fält överlappar och att 

de politiska ställningstagandena berör konsten. ”Vissa verk – ofta, men inte alltid, de mest 

debatterade – visar oss just vad konst kan vara [...]. De innehåller, eller provocerar fram, en 

reflektion av genren som helhet”,  skriver Sandin och det är tydligt att det är precis vad 226

Falkholts verk har gjort. Liberalerna talar om yttrandefrihet inom konsten medan 

Sverigedemokraterna definierar Falkholts konst (och ”menskonsten”) som pornografisk – 

båda med återkopplingar till deras politiska ställningar.  

 Trots att fastighetsägarna förklarande beslutet kring övermålandet med att man måste 

respektera och lyssna till grannarna, menar Liljegren att det är en ”farlig censur” och trots att 

man måste respektera allas åsikter, måste dessa vägas mot ett allmänintresse. Konstkritikern 

Dennis Dahlqvist tyckte också att det var tragiskt att man reagerade så hårt på motivet. 

 ibid. 222

 Mimmi Epstein ”Liberalerna tar strid för blå jättepenisen”, Kungsholmen direkt, 13/4 2018, https://223

www.stockholmdirekt.se/nyheter/liberalerna-tar-strid-for-bla-jattepenisen/reprdm!
Aeagk2WMuDHcR2r77F1AA/ (2020-05-02).

 Gunnar Sandin ”Offentlighetens spegel. Om konst, politik och poetik”, Plats, poetik och politik: samtida 224

konst i det offentliga rummet, Linda Fagerström & Elisabet Haglund (red.), Malmö: Bokförlaget Arena, 2010, s. 
69.

 Sandin 2010, s. 57.225

 Sandin 2010, s. 68.226
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”Kollektivet Livet har haft väggen i många år och ingen har tidigare brytt sig förrän det 

kommer en stor kuk på väggen”.  I och med att fastighetsägarna gick med på att låta väggen 227

målas på, bör de ”löpa linan ut och inte ta bort verket för att det inte faller några i smaken”, 

säger Liljegren och menar att det är något de borde ha tänkt på innan. ”I mina öron låter det 

som en efterhandskonstruktion.” Även han tycker att diskussioner som verket genererar är 

viktiga och uppmärksammar hur vissa har tolkat in #metoo och ”hela cirkusen i Svenska 

Akademien” i målningen. ”[O]avsett vad man tycker är den här diskussionen ett slags 

kvalitetsbetyg”,  tycker Liljegren. 228

 Liljegrens referat till kopplingen mellan Svenska Akademien och Falkholts verk var 

troligtvis tagen från hyllningen av Falkholts verk i ”kulturtoppen” i Arbetarbladet – med 

följande tolkning: ”Hennes bild skulle kunna ses som en kongenial gestaltning av 

machokulturen i Svenska Akademien. Under skandalveckan som gått skapades en 

väggmålning i Stockholm, av graffitikonstnären Carolina Falkholt.”  ”Cirkusen” och 229

”skandalveckan” på Svenska Akademien refererar återigen till anklagelserna om övergreppen 

som riktades mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault. I skandalen fick Horace Engdahl 

(Akademiens ständige sekreterare mellan år 1999 och 2009) mycket uppmärksamhet delvis 

för att ha försvarat Arnault men även för att ha uttryckt att ”Sara Danius är den av alla 

sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift”.  Engdahl fick i sin tur kritik 230

för att försvara en förövare och beskylla en kvinna – ”Precis som män gjort i alla tider”.  231

Skandalen lyfte fram samtalet om machokulturen i Svenska Akademien och väckte i sin tur 

debatten om Metoo-rörelsen.  

 Även programledarna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson tog ställning för 

konstverket när de prydde en buss med en kopia av konstverket som sedan kördes runt i 

Stockholm. Bussen stannade bland annat utanför Horace Engdahls lägenhet, vilket med störst 

 Ella Sundström, ”Liberaler och konstkritiker i strid för jättepenis”, Omni, 13/4 2018 https://omni.se/liberaler-227

och-konstkritiker-i-strid-for-jattepenis/a/QlB3qP, (2020-04-28).

 Epstein 2018, https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/liberalerna-tar-strid-for-bla-jattepenisen/reprdm!228

Aeagk2WMuDHcR2r77F1AA/.
 ”Kulturtoppen”, Arbetarbladet, [osign.], 3/4 2018, s. 23.229

 Johan Lindberg & Jan Majlard, ”Den sekreteraren som lyckats sämst sedan 1786”, Svenska Dagbladet, 10/4 230

2018, https://www.svd.se/horace-engdahl-danius-samsta-sekreteraren-sedan-1786, (2020-06-19).
 Sofia Mirjamsdotter, ”Akademien visar vad #metoo handlar om”, Sundsvalls Tidning, 12/4 2018, s. 2. 231
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sannolikhet har att göra med kopplingarna mellan Falkholts verk och skandalen kring Svenska 

Akademien. Deras bussturné dokumenterades och visades sedan i ”Breaking news med Filip 

och Fredrik”. ”Att slå ett slag för den fria konsten, det kommer jag att göra ända in i 

döden”,  uttryckte Hammar, och fortsatte med att säga att inskränkning av konsten känns 232

som en ”slippery slope”. Han uppmärksammar även högerpolitikens tendens att kritisera 

offentlig konst och nämner Liv Strömquists målningar av menstruerande kvinnor i Slussens 

tunnelbanestation – konsten som Sverigedemokraterna refererade till som pornografisk i sin 

kritik av FUCK THE WORLD.  

2.4 Aktuella debatter och medial uppmärksamhet (2019-2020) 
Carolina Falkhot har fortsatt uppmärksammas och omtalas även efter uppståndelsen på 

Kungsholmen. Likt de tidigare debatterna har det framkommit både positiva och negativa 

reaktioner på hennes senaste verk och hennes konstnärskap.  

 En händelse som inte fick några stora rubriker i Sverige – men däremot i de 

ryskspråkiga delarna av världen – var Falkholts deltagande i den årliga konstfestivalen 

”Maiden Tower” (“Девичья башня”) i Baku, Azerbaijan, hösten 2019. Carolina Falkholt var 

en av konstnärerna som fick fria händer att förvandla det övergivna industrikomplexet till en 

konstfull plats. Falkholts verk var ett av de största på platsen och även det som väckte mest 

uppmärksamhet. Motivet föreställde en färgglad transperson med nakna bröst och tydliga 

konturer av en fallos innanför underkläderna. I konstprojektet var det redan från början 

fastställt att alla konstverken skulle målas över efter sju dagar, såvida inte ägarna av 

byggnaderna slöt ett avtal med konstnären om att få behålla verket. Falkholts verk som väckte 

stort missnöje, blev övermålat redan efter tre dagar, där endast benen och ena armen lämnades 

kvar. Beslutet togs efter att ett flertal klagomål, från arga invånare, hade kommit in till 

polisen. ”Offentlig konst är en form av konst där det är omöjligt att ignorera invånarnas 

 Jakob Meijer & Mathilde Albinsson, ”Regina Lund åkte genom Stockholm i penisbussen”, Aftonbladet, 18/4 232

2018, s. 33. 
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åsikter”,  menade Sabina Shikhlinskaya, initiativtagare och curator för festivalen. Samtidigt 233

fick ”censuren” även kritik från sympatisörerna till verket, som ansåg konstverket vara 

betydelsefullt och viktigt. 

 Shikhlinskayas påstående kan liknas vid den retorik som framkom kring FUCK THE 

WORLD och likt konstverket i Stockholm lyssnade festivalarrangörerna på grannarna även i 

Baku. Kritiken som kom från den azeriska befolkningen var dock mer konservativ än den 

debatten man har sett i Sverige, vilket inte är förvånande. Flera uttryckte negativa åsikter om 

transsexualism i sin kritik av konstverket.  

 Shikhlinskaya berättade att arrangörerna var medvetna om Falkholts tidigare verk och 

hur provokativa motiven kunde vara. De valde ändå att ta risken med att bjuda in henne och 

Shikhlinskaya var trots uppståndelsen nöjd med Falkholts deltagande i festivalen. Även här 

kan man urskilja vikten och betydelsen av Falkholts ethos och hur hennes namn blir 

eftertraktat trots de medvetna riskerna och den ”negativa” publiciteten. Även Falkholt själv 

betraktade händelsen som positiv, trots att verket fick kortare liv än väntat: ”Azerbajdzjan  är  

ett  konservativt  och  traditionellt  land. […] Jag ser också mina verk som samtalsskulpturer, 

ljudet och debatten blir en del av verket”,  uttryckte Falkholt i en intervju och menar att 234

motivet har startat en debatt om queerness, vilket är positivt. Än en gång underströk Falkholt 

att det är samtalet som är viktigast och hon tycktes inte vara särskilt berörd eller förvånad 

över att verket målades över.  

 Falkholts verk blir övermålade eller övertäckta gång på gång. Samtidigt tycks hon inte 

bli alltför berörd av detta. Hon accepterar bland annat att verket i Baku blir övermålat redan 

efter tre dagar och hon tycks vara villig att ta risken att bli cencurerad när hon väljer sina 

motiv. Av egen erfarenhet måste Falkholt veta att vissa av hennes motiv inte tas emot lika väl 

som andra. Samtidigt väljer hon vid upprepade tillfällen att måla de motiv som väcker 

uppståndelse och sedan blir censurerade. Hennes handlingar kan liknas vid Bourdieus 

exempel med slipsen. Han skriver att ”så snart någon sätter på sig en slips blir alla som inte 

 F.V. & E.T. (Ф.В & Э.Т.), ”Vandalizm ili cenzura chto real-no proizoshlo s transgenderom na kombinate v 233

baku? - FOTO” (”Вандализм или цензура: Что реально произошло с трансгендером на комбинате в Баку? - 
ФОТО”), 1News Az, 27/9 2019, https://www.1news.az/news/vandalizm-ili-cenzura-chto-real-no-proizoshlo-s-
transgenderom-na-kombinate-v-baku---foto, (2020-05-05). Originalspråk: ”Публичный арт - это такой вид 
искусства, в котором невозможно игнорировать мнение жителей.” [egen översättning].

 Ulf Mårtensson, ”Politiker har velat styra min konst” Ystad Allehanda, 23/10 2019. s. 5. 234
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gör det särskilda”  och menar att det finns en skillnad mellan valet att inte bära slips och att 235

inte kunna bära en. Denna skillnad kan andra agenter på fältet se genom personens resterande 

kläder och hens sätt att vara på. För att återkoppla exemplet till Falkholt kan man titta på 

hennes sätt att förhålla sig till censuren. I och med att hon presenterar sig på ett sätt som 

indikerar att hon inte tänker förhålla sig till några sociala riktlinjer och hennes fokus ligger på 

samtalet som hennes verk startar, blir även censuren en del av samtalet och på det sättet en del 

av verket. Därför kan man se att censuren inte är en förlust för henne, eftersom den 

understryker just det som hon försöker kritisera i samhället. Hon utmärker sig därmed som en 

”särskild”, den som går emot den generella tron på att en beställning är lyckad om beställarna 

är nöjda. Falkholt har intagit en plats på konstfältet där hon kan välja att ”skippa slipsen”. 

Med andra ord har hon tillräckligt med kapital (inte minst ekonomiskt) för att kunna bryta 

mot de sociala reglerna utan att förlora sin legitimitet. Ju mer legitimitet hon har och ju 

starkare hennes ethos är, desto mer kan hon utmana fältets habitus. 

 Under samma period blev Falkholt omtalad i relation till sitt verk Armlängds avstånd i 

Simrishamn, efter beskedet om att verket skulle målas över. När verket målades 2014 

förklarade Falkholt konstverkets namn som följande: ”Det är viktigt att politiker och 

myndigheter håller sig borta från kulturens innehåll och låter konstnärer vara i fred i 

skapandeprocessen. Armlängds avstånd är en fin princip och jag jobbar för att uppmärksamma 

den.”  Muralmålningen som täckte en hel fasad föreställde en person bakifrån med 236

uppsträckta händer i färgglada färger. Falkholt har uttryckt att konstverket är självbiografiskt 

och refererat bland annat till de två fönstren på fasaden som vilar på personens axlar – 

”fönstrena fick vara det här lag och regelsystemet”,  menade Falkholt. Under debatten kring 237

verkets övermålande 2019 gjorde Falkholt följande tillägg till titelns förklaring: ”Titeln 

kommer också från ett minne från när jag målade i Brooklyn i New York 20 år tidigare. Jag 

fick ett vapen upptryckt i ryggen av en polis som trodde att jag målade illegalt. Han sade: 

 Bourdieu 1992, s. 134.235

 Hannes Fossbo, ”Kontrovers kring Falkholts muralmålning löst”, SVT Nyheter 01/7 2014, https://www.svt.se/236

kultur/konst/carolina-falkholts-jattemalning-i-simrishamn-hotad, (2020-05-15).
 Kulturnytt i P1, ”Falkholt gör Simrishamns första graffitimålning”, Sveriges Radio, 02/7 2014, https://237

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5904922, (2020-05-15).
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’Hands against the wall’.”.  Återigen drar Falkholt en koppling till sitt förflutna och de 238

hårda miljöer hon arbetade i när hon var yngre.  

 När beskedet kom att konstverket skulle målas över menade man att verket aldrig var 

tänkt att vara kvar permanent. När de först ansökte om bygglov handlade det endast om att 

verket skulle vara kvar i två år.  ”Det är inte motivet i sig, konstnären eller något politiskt 239

som ligger bakom beslutet att måla en ny”, poängterade Lena Alebo, museichef på Österlens 

museum, som var delaktiga i processen och menar även att alla inblandade visste om att 

verket var tillfälligt. Alebo menade även att konstverket inte längre väcker den 

uppmärksamhet som den gjorde i början.   240

 Falkholt och Mia Gröndahl, initiativtagaren till målningen, arbetade tillsammans för 

att förlänga bygglovet för målningen och i processen startades pengainsamlingar och listor 

som protest mot beslutet om övermålandet. ”Detta verket har blivit mer än en fasadmålning 

som man gör för en tillfällig tid. Det är fullständigt ofattbart varför man ger sig på ett verk 

som är fullständigt oanfrätt av tiden och som engagerar så mycket”,  uttryckte Gröndahl och 241

menade att verket kom att betyda mycket för stadsborna och numera utgör en del av 

stadsbilden och stadens identitet.  

 Det fanns även stadsbor som var nöjda över beslutet. Trots att armlängds avstånd hade 

ett harmlöst motiv – förutom det lilla kvinnliga könet vissa uppmärksammade på den målade 

personens nacke – menade de att de inte vill ha Falkholts konst som en del av sin stad. ”Sedär, 

i Simrishamn törs man hantera ’problemet’ Carolina Falkholt!”, skrev Ingwor Holmqvist och 

menade alltså att Falkholt som konstnär är problemet i det här fallet, inte motivet. Hon 

fortsätter och skriver att målningen nu ska ersättas, ”förhoppningsvis av en annan 

graffitikonstnär... risken vore annars att nästa målning skulle kunna bli av samme nakne man 

men framifrån”.  Holmqvist menar alltså att Falkholt inte skall uppmuntras och lägger 242

därmed fokuset på avsändaren i sin kritik. Som tidigare uppmärksammat har avsändaren utan 

 Mårtenson 23/10 2019, s. 5.238

 Ulrika Wangel, ”Kommundirektören: Upphovsrätt svår fråga” Ystads Allehanda, 12/10 2019, s. 17. 239

 Birgitta Östling, ”Ortsbor vill ha kvar målning”, Norrländska Socialdemokraten, 24/9 2019, s. 16. 240

 Bernard Mikulic, ”Konstbråk i Simrishamn – känd fasadmålning kan målas över trots protester”, SVT-nyheter, 241

19/9 2019, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/behalla-eller-mala-over, (2020-05-10).
 Ingwor Holmqvist, ”Som kvinna känner jag mig ytterst störd”, Ystads Allehanda, 24/9 2019, s. 23.242
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tvekan en stor betydelse i hur konstverk uppfattas, och har bland annat påverkat hur vissa 

betraktade FUCK THE WORLD. I detta fall blev dock effekten omvänd och ett harmlöst 

motiv blev kritiserat på grund av dess avsändare – som kritikern inte tyckte bör anlitas, 

uppmärksammas eller uppmuntras på grund av hennes tidigare konst. Här kan man tydligt se 

att vikten placeras vid producentens habitus och den position som producenten intar i 

produktionsfältet, istället för själva kostverket och dess motiv.  

 Debatten kring Armlängds avstånd väckte i stor utsträckning debatterna om Falkholts 

tidigare verk och inte minst Övermålning. Även i det här fallet kom politiken att styra delar av 

samtalet och Sverigedemokraternas syn på konsten uppmärksammades på nytt. I relation till 

debatten i Simrishamn citerade ledarskribenten och politiska redaktören Mattias Karlsson 

Sverigedemokraternas handlingsprogram, som uttryckte följande: ”När konst köps in av 

kommunen ska tidlös och klassisk konst som ger uttryck för och harmoniserar med 

kommunens historia, lokala identitet och fysiskt bebyggd miljö, sättas framför utmanande 

samtidskonst.”  I en intervju kring debatten i Simrishamn uppmärksammar Falkholt återigen 243

politikers tendenser att vilja styra konsten och menar att det inte är första gången ”fascister” 

ställer sig negativa till samtidskonst: ”Jag tänker på ’Entartete Kunst’, konst som Hitler inte 

ville skulle finnas, eftersom den inte gav uttryck för rätt politiska ideal.”   244

 Konstexperten Anders Olofsson menade att Falkholts verk är en del av vårt kulturarv. 

”Hon är en viktig konstnär i sin generation, en av pionjärerna inom sin konstriktning; hon är 

kvinna vilket är ovanligt bland konstnärerna med rötter i graffiti/gatukonsten; hon är 

internationellt erkänd”,  sa Olofsson. Hans påståenden understryker Falkholts offentliga 245

persona och just hur hon betraktas i konstfältet. Det är tydligt att han anser hennes persona 

bära på mycket kulturellt kapital, inte minst när har poängterar att hon är internationellt 

erkänd. Att hon är en pionjär inom sin konstriktning och dessutom är kvinna, vilket är 

ovanligt inom graffitin poängterar vikten i hennes sällsynthet och hennes unika karaktär. 

Precis som Bourdieu säger är det främst konstnärens exceptionalitet som avgör hur 

eftertraktad hens produkt är.   

 Mattias Karlsson, ”Hotas konstens frihet hotas hela samhället”, Hallandsposten, 13/9 2019, s. 2.243

 Mårtensson 23/10 2019. s. 5. 244

 Ulf Mårtensson, ”Konstexperten: Falkholts konst del av vårt kulturarv”, Ystad Allehanda, 10/10 2019, s. 4. 245
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 Trots protestgrupperna och de insamlade pengarna för att ansöka om nytt bygglov, 

blev verket övermålat i början på oktober. Diskussioner fördes om att använda de insamlade 

pengarna till att beställa ett nytt konstverk av Falkholt i Simrishamn – och under majmånaden 

2020 kom beslutet att Falkholt skulle få utföra ett nytt verk på en annan fasad i Simrishamn. 

Det nya verket finansieras genom en insamling som Facebookgruppen ”Vi vill ha kvar 

Carolina Falkholts väggmålning i Simrishamn” har genomfört.   246

 På internationella kvinnodagen 2020 öppnades dörrarna för en ny konstutställning på 

Artipelag i Stockholm under namnet ”Signature Women”. Falkholt utgjorde en av femtio 

kvinnliga konstnärer som deltog i utställningen och fick utföra en stor målning i Artipelags 

entré – föreställande händer som tecknade namnet på utställningen. Utställningen som ville 

lyfta fram kvinnligt skapande och de kvinnliga konstpionjärerna från 1900-talet och framåt, 

hyllades i media. Alla konstverken var placerade i olika årtionden och Falkholts konstverk 

blev en representation av det nutida kvinnliga konstnärskapet i Sverige.  

 I april 2020 gjorde Falkholt en omfattande intervju med magasinet Rött, 

vänsterpartiets tidskrift. I intervjun kritiserar Falkholt högerextremister och ”lagens långa 

arm” som ständigt censurerar hennes offentliga konst. Falkholt menar att hon med sin konst 

arbetar med att ”reclaima fittan”. Vad gäller NO TIME 4 BALL$ säger artikeln att ”[f]astän 

den bara lyckades hålla stånd i drygt ett dygn innan hyresvärden skyndsamt såg till att dölja 

den med målarfärg, har detta muralverk toppat listan över världens mest berömda kukar.”  247

 I intervjun menar Falkholt att graffitin är en revolutionär konst och anledningen till att 

så många blir provocerade av den är för att den hotar ”det heligaste i vårt samhälle. 

Äganderätten.”  Hon jämför detta med husockupationer. Falkholt fortsätter med att beskriva 248

konsten och säger att ”[k]onst ska vara kompromisslös, konst är uppror. Att vara konstnär är 

inte ett yrke eller ett jobb, det är inget man blir, det är något man är”.  Återigen separerar 249

Falkholt konstfältet, och därigenom sig själv, från ekonomins fält. 

 Fredrik Ekblad, ”Bygglov säkrat för Falkholt”, Österlen Magasinet, 07/5 2020, s. 18.246

 Unni Drouge, ”Konst och Uppror”, Rött, 29/4 2020, https://www.vansterpartiet.se/konst-och-uppror/, 247

(2020-05-18).

 ibid.248

 ibid. 249
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Falkholt har tidigare sagt att hon ogillar romantiserandet av ångesten och menar att det 

är en kapitalistisk modell för att sälja dyra tavlor. I denna intervju säger konstnären att hon 

just nu arbetar på en tavla med arbetsnamnet När ångesten flyr. Tanken med tavlan är att 

gestalta smärtan i själva skapandet. ”Jag gick till en astrolog, som sa att jag grävde och grävde 

i mina själsliga sår, och det stämmer. Som om jag måste smaka på krutet och återuppleva 

smärtan”, säger Falkholt. Man skulle kunna argumentera att även hon romantiserar ångesten 

när hon gestaltar smärtan i sin konst och när hon introducerar sin ångest till den offentliga 

sfären. Även om Falkholt inte använder bilden av den ångestfulla konstnären strategiskt, 

reproducerar hon den bild som redan finns kring konstnärerna och som har drivit vissa 

konstnärskap framåt. 

 Ångesten och smärtan fungerar likt ett kapital. Att må dåligt, ha ångest, ha tragisk 

bakgrund, osv ger konstnären en slags legitimitet. Det är som om att de har en livserfarenhet 

som gör att deras konst blir ”mer äkta”. Bilden som skapas kring den ångestfyllda konstnären 

är att de ser sådant som inte andra ser på grund av sin smärta. Detta blir i sig romantiserat och 

konstverken blir sedda som delar av den smärta som konstnären upplever. Att som konstnär 

explicit romantisera ångesten, förstör den romantiserade bilden och det är därmed inte 

förvånande att Falkholt uttryckte sitt ogillande kring den bilden, trots att hon själv 

reproducerar den.  

 Vad gäller förstörandet eller ”övergreppen” som hennes konst har blivit utsatt för, 

säger Falkholt att hon ser det som en förlängning av konstverken, ”att inget är beständigt, allt 

är i rörelse”.  Hon menar även att det är det ultimata erkännandet när ens verk har blivit 250

saboterat – ”Då har den förbjudna rösten nått fram. Och nu har jag ju dessutom världens 

största kuk”,  säger konstnären. På en fråga om de starka reaktionerna på hennes ”fallos-251

målningar”, svarar Falkholt att hon själv inte förstår varför människor blev så provocerade– 

”[s]ärskilt när hela samhället är invaderat av porr”.  Hon spekulerar kring att det kanske 252

väcker tankar som folk inte vill kännas vid och att storleken kanske har betydelse.  

 ibid.250

 ibid. 251

 ibid.252
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 ”Det verkar som att hon har punkens ”fuck everything” i blodet – tar det hon har och 

skiter i traditionerna. Hon har till exempel inte underkastat sig en formell konstutbildning”,  253

säger artikeln. När artikeln understryker att Falkholt inte följer traditionerna och har inte 

”underkastat” sig en formell utbildning, distanserar de hennes konstnärskap från den 

institutionaliserade konsten och presenterar henne som den ”laglösa” graffitikonstnären. 

Falkholt själv säger i intervjun att hon numera har insett att hennes konst är för henne själv. 

”Ibland kan jag lura mig till att tycka att det jag gör är viktigt för andra, bara för att jag ska 

upptäcka att jag finns där. Jag är både konstnären och publiken”.  Falkholt har tidigare sagt 254

att hon inte målar för någon annan än sig själv men när hon beskriver sig själv som publiken 

placerar hon ytterligare en aspekt av ”sig själv” in i sina verk. Detta koncentrerar ”Falkholt-

signaturen” som hennes konst redan bär på. Med andra ord kan man beskriva det som att 

hennes verk tidigare signerades med: ”Av Carolina Falkholt” men nu även signeras med: ”Till 

Carolina Falkholt”. Hennes konst produceras av henne, för henne och innehåller hennes 

ångest, smärta, laglösa bakgrund och framstående konstnärskap.  

 ibid253

 ibid.254
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3. Diskussion och slutsats 

Genom undersökningen av Falkholts konstverk, debatterna kring dessa och hur Falkholt väljer 

att presentera sig själv i det offentliga rummet har jag kunnat urskilja återkommande mönster 

både inom ramarna för hennes konstnärskap och även i relation till den tidigare forskningen 

och Bourdieus teorier om det intellektuella fältet.  

 Kön och genus är ett viktigt tema i Falkholts konstnärskap både vad gäller hennes 

motiv och hennes offentliga yttranden. Det är tydligt att den manliga dominansen – och 

därmed även det symboliska våldet – på konstfältet, inom graffitikulturen och i hela den 

sociala världen – är återkommande i hennes konstnärskap. Att peka ut specifika situationer 

där det symboliska våldet har yttrat sig mot henne som person är svårt inom hennes 

profession – i jämförelse med exempelvis arbetsplatser där kollegorna arbetar tätt intill 

varandra och beteendemönster mellan de olika könen enklare kan upptäckas och pekas ut. 

Med referens till Falkholts egna uttalanden om hur hennes konstnärskap har påverkats av 

hennes kön – samt den manliga överrepresentationen inom konstfältet och i det offentliga 

rummet – kan man anta att en del av kritiken mot Falkholt har att göra med hennes kön. Detta 

har dock inte påvisats i analysen av den mediala debatten där även den negativa kritiken höll 

en relativt anständig nivå. Negativa kommentar med anknytning till hennes kön har endast 

noterats i kommentarerna på sociala medier, som på grund av uppsatsens avgränsningar inte 

togs med. 

 Jag har tidigare nämnt uppdelning av 70-talets feministiska konst i tre fack: kvinnor i 

relation till klasskampen (vänsterrörelsen), kvinnlighet i relation till kvinnokroppen och den 

lesbiskt orienterade konsten.  Falkholt har i sin konst uppmärksammat kvinnlig klasskamp 255

och har även positionerat sig nära den politiska vänsterrörelsen, inte minst när hon gjorde en 

intervju med magasin Rött. Hennes konstnärskap har främst definierats av hennes 

avbildningar av det kvinnliga könet men även pseudonymen Grafitta och utställningen ”Min 

jävla fitta”, är förknippade med kvinnokroppen. Den lesbiskt orienterade konsten har Falkholt 

inte blivit förknippad med. Däremot har hon avbildat en transperson i projektet som skulle 

 Eriksson 2003, s. 53. 255
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hylla kvinnlighet och med detta velat lyfta diskussionen om queerness. I sin konst har hon 

alltså lyft en annan minoritetsgrupp som i dagens samhälle fortfarande är marginaliserad.   

  Precis som Mral och den tidigare forskningen visar, har kvinnor inom offentligheten 

behövt förhålla sig till att offentligheten tillhör männen. Samtidigt är Falkholt en konstnär i en 

tid av förändring. Metoo-rörelsen som i sin tur gav liv åt uppropet #Konstnärligfrihet, väckte 

mycket uppmärksamhet under Falkholts tid som konstnär och hennes verk har kopplats till 

dessa rörelser. Det symboliska våldet har i dessa debatter inte kunnat passera förbi obemärkt 

och även i sammanhang där det inte nödvändigtvis handlade om kvinnoförtryck mot Falkholt 

specifikt, lyftes samtalen upp kring den generella bilden av kvinnor och kvinnokroppar. 

Övermålning väckte bland annat flera debatter som hade att göra med den norm som råder 

kring kvinnokroppen och hur dessa normer är kvinnoförtryckande. Det är därmed tydligt att 

Falkholt konstruerar sitt konstnärskap och därmed sitt habitus kring det symboliska våldet 

precis som Bourdieu menar att kvinnor gör. Hon målar vulvor för att understryka kvinnlig 

skönhet samt för att ta tillbaka språket kring det kvinnliga könet; och hon målar fallosar för att 

ta makten över det kön som har utsatt henne och andra för övergrepp med motiveringen att de 

(männen) inte själva kan förvalta den makten. Båda motiven kretsar kring hur det kvinnliga 

har hamnat i underläge och medan hon genom det ena motivet tar tillbaka makten över sitt 

kön, tar hon genom det andra motivet även makten över ”deras kön”. Oavsett motiv är den 

rådande manliga dominansen ett återkommande tema i hennes konstnärskap. För att 

återkoppla det till en av mina huvudfrågor, har undersökningen visat att det symboliska våldet 

”yttrar” sig mot Falkholt i det mansdominerade fältet i den mening att det ständigt är 

närvarande som tema och något som hon måste förhålla sig till och konstruera sitt 

konstnärskap kring.  

 Kvinnligheten och kvinnokampen kan i Falkholts konstnärskap betraktas som 

byggstenar, både med tanke på att hon ständigt återkommer till det temat och supportrarnas 

argument om varför hennes verk är viktiga. Som svar på frågan om hur hon som kvinna 

placerar sig i det offentliga och kulturella fältet, kan man se att hon gör det genom att placera 

kvinnokampen och det genuint kvinnliga i sin konst som en motpol till det symboliska våldet 

och manliga dominansen i samhället – där hennes konst utgör en del av kampen mot den 

patriarkala ordningen. Den tredje och fjärde vågens feminism som har aktualiserats under 
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Falkholts konstnärskap och fått många följare, kan betraktas som en bidragande drivkraft i 

hennes konstnärskap. I det offentliga och kulturella fältet placerar hon sig själv i relation till 

den feministiska debatten både när hon uttalar sig om feministiska frågor och även när hon 

målar motiv som ska hylla kvinnligheten och den kvinnliga kroppen. Att hon är en av de få 

kvinnorna i världen som under 90-talet började arbeta med graffiti fungerar också som en 

drivkraft i hennes redan etablerade konstnärskap. Detta poängterade bland annat 

konstexperten Anders Olofsson som uppmärksammade att hon är en av få kvinnor inom 

gatukonsten och kallade henne för en pionjär inom sin konstriktning.  

  Falkholts konstverk har fått support och blivit försvarade av flera offentliga personer 

och inte minst av politiska aktörer. Detta kan främst förklaras med Falkholts persona och 

hennes offentliga, moraliska ställningstaganden. Med andra ord skulle hennes konstverk utan 

hennes offentliga persona – som under alla debatter har kunnat uttala sig om motivens mening 

– inte få samma stöd i debatterna som de har fått. Att hon både har blivit stöttad av 

Liberalerna och Vänsterpartiet är kanske de främsta exemplen på betydelsen av hennes 

moraliska och ideologiska position i det offentliga rummet. Utan hennes uttalanden och 

förklaringar till konstverket – som har avslöjat hennes feministiska och ”vänsterorienterade” 

åsikter – är det högst osannolikt att hon skulle få samma stöd endast för sina motiv. Detta 

uppmärksammades kanske främst i debatten kring FUCK THE WORLD, där även de som 

stöttar feminismen ställde sig negativa till motivet. Samtidigt är det också tydligt att även de 

negativa åsikterna kring hennes konst har att göra med hennes offentliga persona – något som 

bland annat belystes i debatten kring Armlängds avstånd.   

 De ovannämnda byggstenarna i Falkholts konstnärskap kan betraktas som typiska för 

en kvinna i ett mansdominerat fält, i och med att aktörerna på fältet ifrågasätter kvinnans 

skicklighet mer på grund av hennes kön. Samtidigt följer Falkholts konstnärskap de typiska 

dragen som Bourdieu beskriver i relation till den (könsoberoende) intellektuelle. Bourdieu 

skriver att för att förtjäna att kallas intellektuell måste en kulturproducent uppfylla två villkor. 

Det första är att hen måste tillhöra ett autonomt intellektuellt fält som är oberoende av 

religiösa, politiska eller ekonomiska makter. Detta har varit väldigt tydligt med Falkholt som 

har motsatt sig det ekonomiska fältet genom att understryka sin laglösa bakgrund men även 

genom explicita påståenden om att hon inte utför arbeten utan målar för sin egen skull. Trots 
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att Falkholt beskriver sig själv som feminist, konstruerar hon inte sitt konstnärskap kring det 

politiska fältet utan behandlar feminismen som en jämställdhetsprincip att leva efter. Hon 

positionerar sig snarare som rebellen och den laglösa konstnären som inte låter politikerna 

påverka hennes konst. Hon tar aktivt ställning mot Sverigedemokraterna som vill styra 

konsten – inte minst när hon refererar till ”Entartete kunst” – och ställer sig därmed emot de 

myndigheter som vill begränsa hennes konstnärliga autonomi.  

 Det andra villkoret är att den intellektuelle måste ”engagera den specifika 

kompetensen och auktoritet han har erövrat inom det intellektuella fältet i en politisk handling 

som genomförs utanför det i egentlig mening intellektuella fältet”.  Detta har också framgått 256

tydligt i Falkholts konstnärskap, när hon genom sin erhållna auktoritet har avsett att – och i 

flera fall även lyckats – sprida sina åsikter till andra fält, som med exempelvis Övermålning. 

Hennes konstverk har blivit politiska både i den mening att de har krävt samhällsförändring 

men även att de har dragit in politiska partier i sin debatt. Hon har i likhet med andra 

intellektuella aktörer varit politisk i sitt uttryckssätt, utan att konstruera en beroende relation 

till politiska makter.  

 I konstruktionen av sin offentliga persona introducerar Falkholt sina privata erfarenheter 

till den offentliga sfären, något som är vanligt för kvinnliga konstnärer. Samtidigt tar hon 

avstånd från stereotypen om att kvinnlig konst är känslig och lekfull. Hon konstruerar istället 

en persona som vågar ta risker, utmana, provocera och gå emot samhällsnormer. Likt andra 

intellektuella kräver hon autonomi i sitt konstnärskap och är inte villig att kompromissa. Hade 

Falkholt hållit sig till mer ”samhällsnormativa” motiv, hade hennes konst inte fått samma 

kritik och motstånd. Samtidigt är det även högst sannolikt att hon inte skulle få ta upp lika 

mycket plats i det offentliga rummet och hon skulle riskera att bli betraktad som ytterligare en 

lekfull och känslosam kvinnlig konstnär – i takt med de redan rådande stereotyperna kring 

kvinnlig konst. Konstruktionen av den ”tuffa” konstnären med rötterna i graffitins subkultur 

har dock enligt hennes berättelser inte varit enkel och Falkholt har till stor del konstruerat sin 

persona kring de missförhållanden hon fick gå igenom som kvinnlig graffitikonstnär. Dessa 

missförhållanden som Falkholt har återgett i intervjuer och på det sättet introducerat dem in i 

det offentliga, har fungerat som ett kapital som har gjort hennes konstnärskap unikt men 

 Bourdieu 1992, s. 181.256

!  av !83 92



samtidigt ”passande” i tiden, när kvinnliga missförhållanden är omdebatterade och synen på 

kvinnligheten är under konstruktion.  

 Falkholt har under sin karriär fått legitimitet och förståelse för spelets lagar som gör att 

hon kan göra sådant som inte ”nykomlingarna” kan. Hennes namn har kommit att bära på 

mycket mer än bara de målningar som hon producerar och hennes sympatisörer har inte bara 

försvarat motiven utan även de moraliska tankar som tillskrivs dem. Med andra ord har de 

olika kapitalen – exempelvis hennes kontakter, konstverk, mediala publicitet, osv –  gjort att 

Falkholt har blivit tilldelad ett starkt symboliskt kapital på den svenska konstnärsfältet. 

 Trots sin unika bakgrund och framgång på det svenska konstfältet – både med tanke på 

att hon är en av de få kvinnliga graffitikonstnärerna i världen men även med tanke på hennes 

motiv – är Falkholts konstnärskap, i Bourdieusk mening, ett relativt typiskt exempel på en 

aktör på det intellektuella fältet. För att gå tillbaka till frågan om villkoren för konstruktionen 

av den offentliga personan för kvinnor i det konstnärliga fältet, kan man se att villkoren för 

Falkholts offentliga framgång till stor del har överensstämt med de villkor som gäller för den 

”generella" konstruktionen av den intellektuelle. Samtidigt har villkoren i en viss mening 

även varit utmärkande för hennes kön, i och med att hon ständigt har förhållit sig till, och 

konstruerat sin persona kring den rådande manliga dominansen. 

4. Avslutande kommentarer  
 Som tidigare nämnt var denna uppsats ämnad att utgöra en pusselbit i den stora 

forskningen som behandlar kvinnliga konstnärskap i Sverige. I och med att Carolina Falkholt 

fortfarande är en högst aktuell konstnär både i Sverige och internationellt – och blir ständigt 

omtalad i media – finns det mycket mer att säga om hennes konstnärskap än vad denna 

uppsats har kunnat göra.  

 Att undersöka ett konstnärskap med ursprung i graffitins subkultur, med Bourdieus 

fältteori, har synliggjort många intressanta strukturer. För framtida forskning tror jag dock att 

det skulle vara fruktbart att undersöka graffitins subkultur som ett eget fält för att tydligare 

synliggöra dess utmärkande egenskaper och habitus. Att undersöka Carolina Falkholts 

konstnärliga och offentliga persona – genom en analys av hennes konstverk och den mediala 

debatten – har svarat på flera intressanta frågor och har både väckt en del nya perspektiv, men 
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även bekräftat de tidigare studierna om det intellektuella fältet och kvinnliga konstnärskap. 

Att hitta mer specifika och utmärkande egenskaper i ett kvinnligt konstnärskap skulle dock 

kräva en mer preciserad undersökning. En komparativ undersökning skulle exempelvis kunna 

tydliggöra förståelsen av hur villkoren för kvinnliga konstnärer skiljer sig från de manliga.  

 Jag har under mitt arbete med denna undersökning uppmärksammat att den mediala 

debatten begränsas av mediets krav på ett relativt formellt och respektfullt språk, och 

uttrycker inte nödvändigtvis kritikernas exakta åsikter. Därför tror jag att det för framtida 

forskning skulle vara angeläget att även undersöka debatterna som förs på sociala medier.  

 Med detta sagt hoppas jag att min undersökning har bidragit till nya perspektiv på 

kvinnligt konstnärskap på det svenska konstnärsfältet, och i processen synliggjort betydelsen 

av personan i ett konstnärskap.  
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