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1. Inledning 
Trots att synen på konst på senare tid har rört sig mer mot uppfattningen om en ”socialt 

engagerad konstnärlig praktik”1, tycker jag mig än idag finna den romantiska mytbildningen 

om en konstnär som någon som skapar ensam i sin ateljé och är begåvad med geniala 

särskilda egenskaper, starkt förankrad i lekmannens sätt att betrakta konstnärligt skapande. 

Att ”god” konst skapas på ett mystiskt maner genom en plötslig ingivelse om en högre 

sanning som sedan får mogna och ”födas” genom konstnären för att resultera i ett unikt 

estetiskt tilltalande konstverk.2 Man skulle kunna tänka sig att detta är något som i viss mån 

vid någon punkt i skapandeprocessen alltid uppstår. Men som Catharina Gabrielsson påpekar 

så är ingenting någonsin bara en sak och polariseringen mellan olika positioner och synsätt 

borde därför i stället för att skapa motsägelser verka förenande.3 

Eventuellt är det på grund av denna romantiska uppfattning som dagens flyktiga och 

provocerande konstnärsideal med sina inskjutande samhällskommentarer får problem att av 

allmänheten få sina verk accepterade som just konst. Det vill säga om det då inte är genom 

den negativa bemärkelsen där allt tycks kunna rättfärdigas bara det tillges beteckningen 

”konst”. Detta eftersom gränsen mellan ren provokation och konstnärlig samhällskritik i vissa 

fall kan vara hårfin. Här tänker jag främst på samtidskonstnärerna Lars Vilks, Jenny Holzer 

samt nyligen bortgångne Kjartan Slettemark med deras ofta uppmärksammade illustrationer, 

installationer och performanceverk.  

I dessa fall är även vi som betraktare ofta en del av deras konstverk och därigenom i viss 

mån medskapare av dem. Våra reaktioner skapar på sätt och vis konstverket. Detta är något 

som jag anser har förekommit genom hela konsthistorien, men att det i och med samtidens 

konstnärer har synliggjorts tydligare. Idag är det inte alltid den slutliga produkten som utgör 

konstverket utan själva skapandet kan utgöra verket som sådant. Det blir en organisk 

skapelseprocess där ingen av de inblandade vet vad det kommer att resultera i. Vem som blir 

den egentliga konstnären blir då en intressant filosofisk frågeställning.  

Denna frågeställning kan även uppstå inom mer strukturerade skapelseprocesser i form av 

bekantas och professionellas redigeringar. Som ett exempel kan en essä skriven av Rikard 

Ericsson i Dagens Nyheter nämnas där han diskuterar vem som borde tillskrivas som den 

verklige författaren av skräckromanen ”Frankenstein”. Mary Shelley skrev det ursprungliga 

                                                 
1 Catharina Gabrielsson. Att göra skillnad – Det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och 
politiska föreställningar. Axl Books, Stockholm (2006). Sid.23 
2 Ragnar Josephson. Konstverkets Födelse. Studentlitteratur, Lund. 6: e upplagan ([1955]1991) 
3 Gabrielsson (2006) 
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utkastet, men maken Percy Bysshe Shelley redigerade stora delar av texten vilket bidrog till 

väsentliga skillnader i textens karaktär och uttryck. Borde han då stå som medförfattare av 

verket?4 

Att undersöka vem som är den egentliga konstnären är dock ingenting som närmare 

kommer att behandlas här men det är ändå något som kan vara intressant att ha i tankarna 

under läsningens gång. I stället hoppas jag genom att djupare undersöka hur en konstnär 

influeras av sin omgivning kunna bidra med en mer mångfacetterad förståelse av det 

konstnärliga skapandet och det färdiga konstverket. Detta genom att helt enkelt frambringa en 

exempelbild av processen för att få en bättre förståelse för dess problem och utmaningar. 

 

 

1.1. Bakgrund 

Mitt intresse för det konstnärliga skapandet väcktes under B-kursen i konstvetenskap på 

Linköpings universitet under våren 2007 och då främst genom Ragnar Josephsons 

Konstverkets Födelse samt Howard S. Beckers Art Worlds. Genom att uppmärksammas på 

alla de socialt kringliggande faktorerna som påverkar konstnärens arbetsprocess kände jag att 

det skulle vara intressant att mer konkret studera och dokumentera dessas inverkan, både på 

processen och på det färdiga verket. Naturligtvis så är jag medveten om att man inte kan göra 

en generalisering av en skapelseprocess. Men jag anser det ändå givande för den generella 

förståelsen av skapelseprocesser att genom en fallstudie bidra med en överblick över ett 

specifikt konstverks utveckling. Genom att sedan jämföra likheter och skillnader med andra 

utförda studier kan man förhoppningsvis finna vissa mönster och därigenom bygga på den 

hermeneutiska cirkeln för förståelsen av det konstnärliga skapandet.5 

Intresset för att studera ett offentligt konstverk beror ursprungligen främst på dess 

objektiva utsatthet för exempelvis vandalism och de problem som ofta uppstår kring 

offentliga verk i fråga om tycke och smak. Subjektiva bedömningar av allmänheten vilka 

anses berättigade eftersom konstverken finansieras med skattemedel och är en del av den 

kommunala budgeten. Detta leder till det nästintill omöjliga kravet att den inköpta konsten 

ska tala till den stora massan som rör sig i det offentliga rummet samtidigt som den ska 

uppfylla det ytterst subjektiva kravet på konstnärlig kvalitet. En viktig aspekt av denna 

problematik är således verkets synlighet/osynlighet. Risken är att ett för stort hänsynstagande 

                                                 
4 Rikard Ericsson. ”Nytt ljus över monstret” Dagens Nyheter. 2008-12-07. Sid.6 
5 Jan Hartman. Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur. Lund. 2:a 
upplagan ([1998]2004) 
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leder till ett svagt konstnärligt uttryck vilket i sin tur leder till att verket, trots sin offentlighet, 

ändå förbises. 

Ett annat skäl till valet att fokusera på ett verk skapat för det offentliga rummet är att det 

är flera individer inblandade i skapelseprocessen än konstnären själv. Som forskare kan jag då 

höra olika åsikter och skapa mig en mer nyanserad bild av hur processen gick till. Men valet 

har också gjorts på grund av mitt intresse för hur man skapar en kompromiss mellan det 

”konstnärliga sinnet” och den praktiska byråkratin och det är utifrån denna kompromiss som 

min studie tar avstamp. 

För att göra studien mer överkomlig valdes en mindre kommun, mer specifikt Västerviks 

kommun, och en inom kommunen känd konstnär, Lore Nynnell. 
 

 

1.2. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka utröna vilka val och intentioner som påverkar det 

skapande arbetet och den slutgiltiga gestaltningen av ett offentligt konstverk. Fokus kommer 

att ligga på konstnärens intentioner där det bland annat kommer att undersökas hur dessa står i 

relation till beställarnas önskemål, det vill säga hur konstverket i det utvalda fallet 

förhandlades fram utifrån de olika parternas intentioner. Med andra ord kan sägas att den här 

uppsatsens underliggande syfte delvis är att undersöka hur stor frihet en konstnär har i sitt 

skapande av offentliga uppdrag. En aspekt av detta som jag har valt att fördjupa mig 

ytterligare i är platsens betydelse i samverkan med konstverket. Med detta vill jag undersöka 

hur stor hänsyn konstnären tar till platsens topografi och hur även detta påverkar det 

slutgiltiga verkets betydelsebildning. 

Förhoppningen med denna studie är att den ska uppmärksamma oss som brukare på de 

olika aspekterna av den omfattande processen bakom den offentliga konsten i vår vardag och 

dessas betydelse för resultatet. Ge oss perceptuella verktyg som för oss som betraktare öppnar 

upp för nya perspektiv utifrån vilka vi kan förstå och kritisera offentlig konst. Perspektiv som 

förhoppningsvis kan få oss att se de offentliga konstverken som mer än bara vardagliga 

orienteringspunkter. 

 

 

1.3. Frågeställningar 

Studien utgår ifrån dessa frågeställningar: 

– Hur arbetade Lore Nynnell i sitt skapande av beställningsuppdraget Gränslös? 
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– Vilka intentioner hade konstnären respektive beställarna med den valda framställningen 

och utformningen?  

– Hur påverkade detta uppkomsten av konstverket? 

– Vilken betydelse hade den utvalda platsen på Kulbacken för Nynnell gällande verkets 

utformning? 

 

 

1.4. Metod och material 

Studien är utförd ur ett hermeneutiskt perspektiv där stommen utgörs av en fallstudie 

kompletterad av litteraturstudier.6 Det fall som jag har valt att fokusera på är ett konstinköp 

som Västerviks kommun gjorde i samband med invigningen av Kulbackens museum, 

nämligen Gränslös av konstnären Lore Nynnell. Eftersom detta i huvudsak är en empirisk 

uppsats har jag valt att komplettera litteraturstudierna med hjälp av kvalitativa intervjuer för 

att skapa en mer levande och greppbar uppsats. Dessa kvalitativa djupintervjuer har utförts 

genom en forskningsfilosofi presenterad av sociologerna Herbert J. Rubin och Irene S. 

Rubin.7 Den här metoden skiljer sig från traditionell intervjumetodik genom att den i stället 

för att skapa en distans mellan intervjuare och intervjuperson eftersträvar att skapa en förtrolig 

relation mellan båda parterna. De nämner tre centrala karaktärsdrag som skiljer denna metod 

från andra sätt att samla data inom den sociala och politiska forskningen. De menar att 

intervjuerna bör betraktas som förlängningar av vardagliga samtal, att man som intervjuare 

bör vara mer intresserad av att skapa en förståelse, kunskap och inblick i den intervjuades liv 

snarare än att kategorisera utifrån olika akademiska teorier. Man ska också vara öppen under 

intervjuns gång för att modifiera grundfrågeställningarna för att bättre passa situationen och 

den intervjuades kunskaper.8  

Enligt Rubin och Rubin så kan man genom den här metoden närma sig forskningsämnet i 

dess naturliga miljöer och ta reda på såväl det uppenbara som det mer subtila. De går efter 

övertygelsen att ”om du inte kan förstå något specifikt först, så kan du inte heller förstå det 

generella senare”9 (förf. översättning). Anledningen till valet att använda mig av den här 

typen av djupintervjuer beror alltså på min vilja att förstå processen snarare än att finna 

positivistiska riktlinjer för hur en process bör fortskrida. Det skulle i så fall som sagt bli en 

                                                 
6 Hartman ([1998]2004) 
7 Rubin, Herbert J. Rubin, Irene S. Qualitative Interviewing – The Art of Hearing Data. Sage Publications, Inc. 
California (1995) 
8 Ibid., 
9 Ibid., Sid.39 
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senare fråga som dock inte kommer att behandlas här. I enlighet med Rubin och Rubins 

filosofi har jag alltså utifrån analyser av de olika intervjuerna skapat mig en egen version av 

skapelseprocessens gång, där målet har varit att skapa en så objektiv bild som möjligt. Därför 

har jag valt att intervjua majoriteten av de inblandade i projektet samt den utvalda konstnären 

vid tre olika tillfällen. Detta på grund av metodens känslighet för de kringliggande 

omständigheterna i intervjupersonens privatliv.10  

En del intervjuer har jag spelat in, andra har jag antecknat i efterhand. Jag inser riskerna 

med att inte spela in mina intervjuer då jag kan tolka in för mycket eller förbise vissa nyanser 

i samtalet. Men jag kände ändå att en inspelning hade brutit känslan av en samtalsdialog 

vilket var mitt huvudsakliga syfte med mina intervjuer; att få en ömsesidig förståelse och som 

en likvärdig partner få en djupare insikt i den intervjuades värld. Istället har jag, för att 

undvika missförstånd och feltolkningar, låtit mina intervjupersoner ta del av mitt material för 

ett godkännande och en bekräftelse på att jag har uppfattat processen och situationen korrekt. 

Mitt intervjumaterial har jag enbart använt för att exemplifiera ett konkret fall för hur en 

skapelseprocess kan ta sig uttryck medan litteraturstudierna har använts för att bredda 

förståelsen utifrån ett större perspektiv. 

Anledningen till att jag trots allt har valt att i hög grad använda mig av befintlig litteratur 

beror på att jag gärna vill utgå ifrån en fast grund för att sedan observera hur dessa teorier och 

observationer överensstämmer med mitt utvalda fall. Detta eftersom jag inte har tillräckligt 

med kunskap om vare sig kulturpolitik eller intervjuteknik för att enbart tillförlita mig på det 

som sägs i de utförda intervjuerna. 

 

 

1.5. Urval och avgränsningar 

När jag påbörjade det här projektet hade jag som mål att kartlägga den kompletta 

skapelseprocessen för ett offentligt placerat och beställt konstverk med alla tänkbara faktorer 

inräknade. Tyvärr upptäckte jag under arbetets gång att det var ett betydligt mer omfattande 

uppdrag än vad jag hade räknat med. Detta trots att jag medvetet valde att undersöka en 

mindre kommun för att begränsa omfånget på processen.  

Ursprungligen hade jag velat undersöka inte enbart konstnärens inverkan och hur denne 

har influerats i skapandet av verket, utan även göra en receptionsanalys för att undersöka hur 

stor del betraktaren har i skapandet av konstverkets meningsbildning. Initialt planerade jag 

även att lägga ett djupare fokus på de kulturpolitiska aspekterna för att undersöka hur dessa 

                                                 
10 Rubin & Rubin (1995) 
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kan tänkas agera som medskapare av offentliga konstverk. Bara detta hade blivit två uppsatser 

vardera och därför har jag valt att avgränsa mig till att fokusera på konstnärens skapande och 

influenser. Dock kommer detta inte att ske på ett djuppsykologiskt plan utan studien 

avgränsar sig till de greppbart uttalade besluten som gjordes för att undersöka vilka val som 

utvecklades och refuserades samt hur detta ledde processen vidare.  

Inte heller kommer frågeställningen om verkets synlighet/osynlighet i rummet att 

behandlas djupare här. Problematiken och frågeställningar om rummet som begrepp eller vad 

som utgör ett rum respektive vad som särskiljer ett rum från en plats får även det stå åt sidan 

för uppsatsens syfte. Detta är dock intressanta diskussioner som med fördel skulle kunna 

relateras till min undersökning av skapandet av ett offentligt konstverk. Men eftersom även 

detta skulle kunna resultera i fristående uppsatser har jag valt att här enbart utgå från rummet i 

en högst allmän betydelse och jag hänvisar i stället till Catharina Gabrielssons avhandling Att 

göra skillnad – det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska 

föreställningar. 

 Med detta sagt kommer ändå platsens betydelse kort att påvisas. Detta eftersom studien är 

avgränsad till att undersöka ett fast offentligt konstverk där platsen trots allt, och särskilt i det 

utvalda fallet, utgör en viktig utgångspunkt för konstnärens inspirationsflöde.  

 

1.6. Disposition 

Studien är uppdelad i sju kapitel för att tydliggöra hur den skapande processen i fallet 

Gränslös fortlöpte och bidra med tänkbara förklaringar till detta. Avslutningsvis följer en 

bildbilaga som visar de olika skissförslagen samt konstverkets kontextuella placering i dag.  

Kapitel 2 bidrar inledningsvis med en förklaring av begreppet Offentlig Konst samt hur det 

har använts genomgående i uppsatsen. Därefter i kapitel 3 redogörs för de teorier som har 

använts där bland annat begreppsparet platsspecificitet/platslöshet behandlas samt Ragnar 

Josephsons och Howard S. Beckers teorier om skapandet. Här görs även en kort beskrivning 

för hur konstnärernas arbetssituation ser ut idag för att visa på betydelsen av offentliga 

uppdrag för dagens konstnärer. Det fjärde kapitlet beskriver vidare hur den utvalda processen 

fortlöpte utifrån både beställarnas och konstnärens perspektiv och utgör därför en 

sammanfattning av det som sades under de utförda intervjuerna. Kapitel 5 däremot redogör 

för processen enbart utifrån konstnärens perspektiv och hur dennes arbetsprocess tog sig 

uttryck. Detta avslutas sedan i två kapitel vardera med en analys respektive en diskussion som 

kort sammanfattar den undersökta skapelseprocessen. 
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2. Begreppet Offentlig Konst 

2.1. Vad är offentlig konst? 

I dag är all konst offentlig i viss mån, enligt konstkritikern Peter Cornell. Detta eftersom även 

galleriet och museet tillhör offentligheten då de är tillgängliga för alla. Ändå, menar han, 

”vill vi knappast kalla galleri- och museirummet för ’offentliga rum’ och konsten som vistas 

där för ’offentlig konst’”11. Offentlig konst brukar i stället avses vara konstverk på platser i 

stadsrummet som inte redan är avsedda som rum för konst. ”Sådana platser har inte, som 

museet eller galleriet, den unika och mirakulösa förmågan att förvandla vad som helst, 

flasktorkare, pissoarer, skräp, till konst”12. Enligt Nationalencyklopedin definieras den 

offentliga konsten som följer: 
 

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

regelmässigt har tillträde. Offentlig konst är ofta monumentalkonst, och kan ibland karakteriseras 

som miljökonst, men även enstaka tavlor på väggen i ett tjänsterum kan vara offentlig konst. 

Däremot omtalas vanligen inte kyrkorummens konst som offentlig konst. Skulptur har traditionellt 

i stor utsträckning varit avsedd som offentlig konst, och detsamma gäller för väggmåleri.13 

 

Eftersom begreppen offentlig konst och konst i offentlig miljö är huvudbegrepp genom den 

här uppsatsen så är det nödvändigt att studera närmare vad dessa egentligen innebär, samt att 

definiera dem för min studies syfte. Då konstverket Gränslös är en skulptur så kommer den 

här studien främst att utgå från offentlig skulptur. Men eftersom mitt syfte inte är att analysera 

verket enbart utifrån dess specifikt skulpturala egenskaper utan främst i egenskap av 

”konstverk” har jag valt att i huvudsak använda mig av begreppen offentlig konst och konst i 

offentlig miljö, där jag mer specifikt med konst syftar på fast konst – ”konstverk som i juridisk 

mening är fast egendom, dvs. en del av fastigheten de är placerade i”14. Dessa är även i högre 

grad än lös konst sammankopplade med en viss miljö.15 Anledningen till att jag har valt att 

utgå från detta beror främst på att jag vill undvika en komplicerad diskussion om vad som 

definieras som ”skulptur”, då detta är en diskurs som leder bort från mitt ursprungliga syfte. 

Dock kommer jag att utgå från Rosalind Krauss skulpturala teorier i min analys av verkets 

platstillhörighet. Istället för avgränsningen ”skulptur” utgår jag alltså här ifrån definitionen av 

                                                 
11 Peter Cornell & Sivert Lindblom. Gemensamma rum. Bonnier. Stockholm (1998). Sid.51 
12 Ibid., Sid.51 
13 Nationalencyklopedin.se. Sökord: ”offentlig konst” (2007-12-10) 
14 SOU 1995:18. Konst i offentlig miljö – Betänkande av Utredningen om konst i offentlig miljö. Graphic 
Systems AB. Göteborg (1995). Sid.31 
15 Ibid., 
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offentlig konst som fristående fast konst ”som företrädesvis är permanent placerade på för 

allmänheten tillgängliga platser i utomhusmiljö”16.  

Innan jag går vidare med min studie vill jag ge en kort inblick i den offentliga konstens 

historia samt bidra med en förståelse av begreppets utveckling. 
 

 

2.2. Kort historik 

Den egentliga grunden för dagens svenska offentliga konst kan härledas till tiden runt 

sekelskiftet och relateras till den snabba urbaniseringsprocess som inträffade under 1800- och 

1900-talen. Det var i samband med befästandet av liberalismens idéer som man ville 

materialisera betydelsefulla individers prestationer samt även skapa gemensamma symboler 

för att stärka den nationella identiteten. Dock har konstnärliga uttryck på offentliga platser en 

betydligt längre historia vilken kan spåras så långt tillbaka som till de monumentala 

skulpturerna som skapades av de tidiga kulturerna i exempelvis Mesoamerika och Egypten.17 

Om man ska gå efter Gabrielssons syn på den offentliga konstens historia så får man gå så 

långt tillbaka som till den paleolitiska konsten i Chauvetgrottan, Lascaux och Altamira.18 

Dock så skiljer sig denna tidiga form av konstnärliga uttryck väsentligt från dagens offentliga 

konst och i stället kan dess moderna historia betraktas ta sin början under renässansen. Detta 

kan enligt Jessica Sjöholm Skrubbe sammankopplas ”med den ökande sekulariseringen av 

konsten”19 genom det antika ideal som i och med humanismen tog överhand och som tillät en 

friare placering av skulpturen.  

Enligt Nationalencyklopedin har den offentliga monumentala konsten sitt ursprung i 

härskarmiljöer och hade främst som syfte att ”åskådliggöra hur regimen vill bli uppfattad och 

på vilka traditioner den vilar, dels för att skapa respekt och ibland även distans”20. Den 

offentliga monumentala bilden eller formen var således tidigt en del av den officiella maktens 

metoder för att förmedla status och hade även en kommunikativ funktion, vilket ofta skedde 

”via komplicerade symboliska och ikonografiska sammanställningar”21. Under barocken 

började man dessutom att placera ut skulpturer i slottsparker och trädgårdar med syftet att 

försköna omgivningen. Dock var det inte enbart dessas estetiska ändamål som eftersträvades, 

                                                 
16 Jessica Sjöholm Skrubbe. Skulptur i folkhemmet. Makadam förlag. Göteborg, Stockholm (2007). Sid.18 
(Omformulering av definition) 
17 Ibid., 
18 Gabrielsson (2006) 
19 Sjöholm Skrubbe (2007). Sid.93 
20 Nationalencyklopedin.se. Sökord: ”offentlig konst” (2008-01-14) 
21 Beata Sydhoff. Sveriges Allmänna Konstförening (red) Konstverkens liv i offentlig miljö. Bohusläningens 
Boktryckeri AB (1982). Sid.5 
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utan även här var den egentliga uppgiften ”att på ett diskret sätt visa på beställarens sociala 

status”22. Dagens syn på den offentliga konsten som tillgänglig för alla växte först fram i och 

med 1920-talets mellankrigstankar. I Europa eftersträvades då konstens nya uppgift som 

ansågs vara att stå i medborgarnas tjänst och den skulle vara väl integrerad med miljön.23 

 

 

2.3. Utvecklingen av begreppet Offentlig konst 

I sin avhandling Skulptur i folkhemmet ger Jessica Sjöholm Skrubbe en intressant redogörelse 

för begreppsapparaten kring fenomenet offentlig konst, hur de olika begreppen och dess 

innebörd har speglat vår syn på offentlig konst genom tiderna. Det kan anses intressant 

eftersom det visar på hur ”ett förändrat språkbruk är mer än bara nya ord; det tyder på 

förändrade definitioner av och föreställningar om det fenomen som avses"24. Med andra ord 

kan man således säga att genom att omvandla ett negativt begrepp kan det ge upphov till 

förändrade värderingar. Hon börjar med att nämna hur den offentliga konsten i början av 

1900-talet beskrevs med begrepp som ”konstnärlig utsmyckning, dekorativ konst eller 

monumentalkonst”25. Dessa var då inte under denna folkhemsperiod laddade med samma 

negativa klang som de har tenderat att konnotera till under senare tid. Under efterkrigstiden 

ändrades sedan diskursen och begreppen offentlig konst, alternativet konst i offentlig miljö, 

blev mer förekommande. Det var längre inte en fråga om konstnärlig utsmyckning när det 

gällde att beskriva detta verksamhetsområde utan Statens konstråd refererade nu till det i 

stället som konstnärligt arbete. Den offentliga konsten behövde inte enbart vara estetiskt 

tilltalande utan även ”söka väcka och irritera, vara opinionsbildande”26, för att använda Kurt 

Ullbergers ord i Dagens Nyheter 1967. Han fortsätter sedan med att säga att den offentliga 

konsten ”bör locka så många som möjligt att njuta av den, reta sig på den, opponera eller 

försvara”27 samt att den ”bör ge en så rik bild som möjligt av den konst som skapas idag”28. 

Det var således inte längre en fråga om en passiv mottagare utan en aktiv deltagare där 

konstens funktion var att skapa samtal och meningsutbyte, vilket även Svenska bostäders 

begreppsanvändning – konstnärlig aktivering – indikerade. Fokus låg här på den allmänna 

publikens reception samt på att öka tillgängligheten av kulturen. Senare introducerades 

                                                 
22 Sjöholm Skrubbe (2007). Sid.93 
23 Sydhoff (1982) 
24 Sjöholm Skrubbe (2007). Sid.47 
25 Ibid., Sid.43 
26 Ibid., Sid.44 
27 Ibid., Sid.44 
28 Ibid., Sid.44 
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ytterligare en benämning nämligen miljökonst som mer belyser den offentliga konstens 

praktiska användning. Här ligger fokus mer på integreringen av konsten i den fysiska 

omgivningen, där konsten skulle gestalta miljön istället för att endast placeras in i den. 

Problemet med denna begreppsanvändning var att konsten riskerade att återigen betraktas 

främst som en ”utsmyckning”.29 Idag handlar den offentliga konsten snarare om konstnärlig 

gestaltning, eller platsspecifik konst enligt Anders Boqvist projektledare på Statens konstråd 

2004. Den utsmyckande eller förskönande bilden hör helt enkelt inte längre hemma bland den 

samtida konstens ämnen.30 

 

 

2.4. Den offentliga konstens betydelse 

När det gäller den fysiska miljön så är det kommunernas ansvar att göra den tillgänglig samt 

även tillägna den estetiska värden. Detta eftersom en estetiskt tilltalande miljö anses vara 

viktig för ”kommuninvånarnas välbefinnande och för deras möjligheter att identifiera sig med 

sin hembygd”31. Den offentliga konsten kan därför i många former och olika avseenden 

användas för att berika den offentliga miljön. Den är till för att skapa glädje och bryta en 

annars alltmer standardiserad miljö genom att bidra med stimulerande element, vilket 

därigenom ökar trivseln för brukarna i deras vardagliga miljö. Genom att skapa en trivsam 

miljö kan man få individer att vilja bo kvar, alternativt flytta dit, samt skapa en större 

aktsamhet för platsen. Det kan även främja arbetsglädjen eftersom man trivs bättre i en 

estetisk arbetsmiljö vilket leder till ett ekonomiskt utbyte för arbetsgivaren. Samtidigt kan en 

visuellt fattig miljö påverka individen negativt och leda till att miljön förslummas ”även i 

andra avseenden än de rent gestaltningsmässiga”32.  

Ytterligare en fördel med den offentliga konsten är att den gör det möjligt att uttrycka 

företeelser som kan vara svåra att formulera i ord. Den kan därför användas för att skapa en 

känsla av nationell eller lokal identitet vilket skapar en känsla av samhörighet genom att knyta 

an till traditioner och särarter.33 Minnesmärken brukar exempelvis ofta syfta till att stärka en 

”kollektiv identitet och till att sporra till ytterligare prestationer”34. Den offentliga konsten kan 

                                                 
29 Sjöholm Skrubbe (2007) 
30 Anders Boqvist. Statens konstråd och den offentliga konsten. Föreläsning på Mångkulturellt centrum (2004-
10-27) 
31 Svenska kommunförbundet. Kommunerna och konsten. Svenska kommunförbundet. Stockholm (1993). Sid.10 
32 SOU 1995:18. Sid. 65. 
33 Svenska kommunförbundet (1993) 
34 Sjöholm Skrubbe (2007). Sid.114 
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även tillges ett funktionellt värde i from av orienteringspunkter.35 Detta kan ske både i en 

bokstavlig bemärkelse men också i den meningen att den kan ge en särskild plats en viss 

identitet.36 

Den offentliga konsten bör dock inte tränga sig på betraktaren i en dominerande synlighet 

eftersom denne oftast inte målmedvetet uppsöker konst när den vistas i det offentliga rummet. 

Som brukare har man därför rätt att vara ifred men ändå ha verkets närvaro i ögonvrån och 

valmöjligheten att ta det till sig. Det är snarare så att konsten i den offentliga miljön betraktas 

på samma sätt som arkitekturen. ”Verken i stadsrummet inbjuder alltså inte till samma 

kontemplativa uppmärksamhet som konstverken på museet. Man tillägnar sig dem på ett 

annat sätt, liksom i förbigående men inte nödvändigtvis mer ytligt”37. Dock anser Linköpings 

kommuns konstchef Christer Fällman att det är positivt om konsten väcker känslor och 

”utmanar slentrianseendet” och den bör enligt honom även spegla dagens samhälle. Vidare 

menar han att konsten visar på graden av vår civilisation.38 Konstverken ger det offentliga 

rummet sin tids karaktär och blir som historiska minnen som visar på välstånd alternativt 

nöd.39 

Precis som Fällman påpekade så väcker också konstfrågor ofta starka känslor och särskilt i 

offentliga sammanhang. Något som jag kan tänka mig i viss mån beror på att den offentliga 

konsten ofta finansieras med statliga medel. ”En uppretad allmänhet går till storms mot ett 

intrång i deras vardag. Konstnärerna uppfattas som överhetens megafoner, oönskade 

inkräktare som sätter sprätt på skattepengar med bohemisk nonchalans och ett illa dolt förakt 

för brukarna”40. Fullt så negativt tvivlar jag på att brukarna betraktar sin konst, men jag tror 

ändå att det ligger en aning sanning i uttalandet. Även i fall där konsten finansieras privat kan 

dock starka känslor uppstå. Detta exempelvis om en konstnär erbjuds ett uppdrag utan 

konkurrens för att sedan ändå placera sitt verk i ett rum som är tillgängligt för allmänheten. I 

dessa fall kan det uppstå frågor om huruvida man kan ”köpa sig en plats i det offentliga 

rummet?”41 vilket i så fall kan tyckas motsäga den offentliga konstens vilja till att 

demokratisera konsten.42 Exempel på offentliga konstverk som väckt protestskrivelser och 

                                                 
35 SOU 1995:18 
36 Ann-Charlotte Irhede. ”Konst för folket” Östgöta Correspondenten (2004-02-19) 
http://archive.corren.se/archive/ 
37 Cornell & Lindblom (1998). Sid.36 
38 Irhede (2004-02-19) 
39 SOU 1995:18 
40 Bo Madestrand. ”Konsten vi älskar att hata” Dagens Nyheter.  (2003-10-20) http://www.dn.se/ 
41 Lars Collin. ”Kärlek börjar med bråk” Svenska Dagbladet (2008-05-16) http://www.svd.se/kulturnoje/konst/ 
42 Sjöholm  Skrubbe (2007) 
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insändare med mera är många där bland annat ”Drömmarnas plats”43 i Linköping av Maja 

Spasova, ”Walking to Borås”44 i Borås av Jim Dine samt Kirsten Ortweds monument ”Till 

Raoul Wallenberg”45 i Stockholm av olika skäl (sabotage, ekonomiska motsättningar etcetera) 

kan nämnas. Sven Sandström menar att dessa konflikter är ofrånkomliga dels eftersom det 

finns en ofrånkomlig ”symbolförväntan i vårt kulturmönster, förbunden med själva skulptur- 

eller monumentföreställningen”46. 

Enligt Peter Cornell kan ett förbiseende av brukarnas önskemål resultera i vandalisering 

av verken, men det är svårt att ge en generell orsak till varför konstverk utsätts för sabotage. 

Dock menar han att förstörelse ofta bottnar ”i en vrede över att en maktelit placerat ut vad 

man uppfattar som obegripliga konstverk utan att ha tillfrågat de som bor och arbetar i 

närheten”47. Det räcker därför inte att enbart placera ut ett konstverk i ett visst sammanhang 

utan det gäller att ta hänsyn till platsens särskilda förutsättningar och skapa en konstnärlig 

helhet.48 

 

                                                 
43 Ola Sigvardsson. ”Drömmar som väcker känslor” Östgöta correspondenten (2004-03-06) 
http://archive.corren.se/archive/ 
44 Ulf Johanson. ”Pinocchio vållar debatt i Borås” Göteborgsposten (2006-03-22) http://www.gp.se/ och Collin 
(2008-05-16) 
45 Anna Ångström.”Konststormar samlade i bok” Svenska Dagbladet. (2008-05-12) 
http://www.svd.se/kulturnoje/ 
46 Gabrielsson (2006). Sid.235 
47 Cornell &Lindblom (1998). Sid.87 
48 SOU 1995:18 
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3. Verktyg och Perspektiv 
Eftersom den här undersökningen avgränsar sig till studiet av fast offentlig konst, vilken 

oftast beställs för en specifik plats och skapas för att fungera i ett visst sammanhang,49 har jag 

valt att i huvudsak utgå från två olika perspektiv. Det primära perspektivet som behandlas är 

konstnärens intentioner bakom verket samt konstnärens influenser och begränsningar som kan 

uppkomma i form av kulturpolitiska frågor, kostnader och så vidare. Eller med andra ord 

intentionerna bakom det slutgiltiga urvalet samt hur man valde att exponera verket. Detta är 

naturligtvis inte något som går att generalisera till en definitiv mall, men genom den 

undersökta fallstudien hoppas jag ändå kunna bidra med en fördjupad förståelse för hur 

utvecklingen av en skapelseprocess där externa faktorer hela tiden måste tas i åtanke kan 

förlöpa. Som teoretisk grund i studiet av detta har jag använt mig av Ragnar Josephsons 

teorier om ett konstverks födelse samt delar från Howard Beckers teorier om vad som utgör 

en konstvärld och dess funktionalitet. Inledningsvis vill jag dock ge en kort teoretisk 

redogörelse av det sekundära perspektivet, nämligen platsens betydelse i skapandeprocessen 

för verkets uttryck och mening. Här har jag valt att som grund utgå från Rosalind Krauss 

teorier om modernistisk skulptur samt Jessica Sjöholm Skrubbes kritik av dessa. Detta anser 

jag vara viktigt eftersom Lore Nynnell i hög grad har utgått från platsens ”själ” i sitt 

skapande. Det är dock väsentligt att poängtera att den här studien inte undersöker hur ett verk 

uppfattas av en betraktare utifrån dennes förförståelse, utan hur verkets innehåll och 

”budskap” utformas i ett samspel mellan konstnären och beställarna. 

 

 

3.1. Platsspecificitet och platslöshet 

När man diskuterar den offentliga konstens problematik är det nödvändigt att även ta hänsyn 

till platsens kontext och hur denna står i relation till konstverket. Detta i huvudsak eftersom 

den offentliga konsten enligt statens offentliga utredningar bör sträva efter att bli väl 

integrerad i den miljö den är en del av. I boken Gemensamma rum skriver Peter Cornell att all 

meningsfull offentlig konst skapas ”ur en ömsesidighet mellan platsens verk och verkets 

plats”50. Att verket i det offentliga rummet avstår ”sin autonomi för att i stället ingå i en 

dialog med platsens kontext”51. Vidare menar han att konstnärens uppgift blir att mejsla fram 

                                                 
49 SOU 1995:18 
50 Cornell & Lindblom (1998). Sid.92 
51 Ibid., Sid.93 
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ett offentligt rum ur en plats vars offentlighet ännu är oformad och bara latent.52 Gabrielsson 

konstaterar att den offentliga konstens nutida paradigm består av två grundstenar, nämligen 

konstens relation till platsen och till publiken. Det är därför enligt Gabrielsson viktigt att ställa 

frågan om av vem, hur, när och varför ett verk ska upplevas eftersom det alltid ”utgår från 

någonting, förhåller sig till någonting, befinner sig någonstans och riktar sig mot något när 

det erfar sin existens – när det ‘verkar’”53. Detta implicerar därför även frågeställningar om 

relationen mellan betraktaren och konstverket. Men eftersom jag här endast kort ska behandla 

verkets kontextuella relation och medvetet har valt bort betraktarens delaktighet så hänvisas i 

detta avseende i stället till Gabrielssons avhandling Att Göra Skillnad.54 

När det gäller konstverkets relation till platsen skriver Rosalind Krauss i sin essä från 

1979 om hur skulpturbegreppets grund gradvis förändrades i samband med modernismens 

genombrott och helt passerades i och med Auguste Rodins verk Gates of Hell och Balzac. 

Hon menade att i samband med dessa verk så övergick skulpturens relation till platsen på så 

sätt att den nu blev totalt platslös och självrefererande. Tidigare hade skulpturens 

betydelsebildning i stället varit sammankopplad med en viss plats och symboliskt refererat till 

fenomen utomstående verket självt.55 Verket var innan modernismens genombrott ”en 

representation (till åminnelse) av något och den markerade betydelsen eller användningen av 

en specifik plats”56. Sjöholm Skrubbe kritiserar dock denna ”schematiska dikotomi”57 

eftersom den förutsätter att en skulptur är antingen eller och menar att det är en alldeles för 

grov generalisering av den skulpturala produktionen både före och efter modernismens 

genombrott. Hon menar att majoriteten av de skulpturer som skapades i Sverige under 

efterkrigstiden trots allt refererar till faktorer utanför verken själva och är av figurativa 

uttryck. Vidare menar hon att inte heller nonfigurativa verk automatiskt är självrefererande 

och ger exempel på verk som skulle kunna vara självrefererade utifrån dess modernistiska 

formspråk – och därigenom platslösa – men som i och med sin placering har laddats med en 

innehållsmässig platstillhörighet. Dock är jag inte så säker på att detta är tillräckligt för att 

helt avfärda Krauss teorier. Min tolkning av dessa är snarare att möjligheten att tillge ett verk 

en relation som binder det till en specifik plats finns där, men att verket i sig självt inte 

refererar till något externt specifikt; det vill säga att verket utifrån dess estetiska uttryck 

                                                 
52 Cornell & Lindblom (1998) 
53 Gabrielsson (2006). Sid.264 
54 Ibid., 
55 Rosalind Krauss. “Sculpture in the Expanded Field” (1979). Donald Preziosi (ed)  The Art of Art History: A 
Critical Anthology. Oxford University Press. Oxford (1998) 
56 Sjöholm Skrubbe (2007). Sid.28 
57 Ibid., Sid.113 
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likaväl kunde ha placerats någon annanstans och utifrån en alternativ tolkning tillgetts en 

jämbördigt berättigad platstillhörighet till den nya platsen. Det modernistiska verket är på så 

sätt i enlighet med Krauss teorier platslöst, men att det genom sin placering sedan ändå skapar 

platsen. Enligt min mening öppnar därför det modernistiska formspråket till en vald 

referentialitet vilket inte i lika hög grad var möjligt innan modernismens genombrott då 

skulpturen som sagt i sitt uttryck var mer bunden till en specifik plats eller händelse. Även 

Sjöholm Skrubbe menar att dessa modernistiska skulpturer skulle kunna placeras ut på ett 

flertal olika platser men att den betydelsebildning som skulpturerna då skapar helt står i en 

beroenderelation till dess särskilda plats.58 När man tar detta i beaktande skulle man tvärtom 

kunna påstå att det i stället är den modernistiska skulpturen som är platsspecifik och den 

tidiga monumentalkonsten som är platslös. Detta eftersom den modernistiska skulpturen får 

sin mening genom dess kontextuella placering medan monumentalkonsten representerar en 

särskild händelse oberoende av var det är placerat.  

Enligt konstvetaren Helena Taborska definieras offentlig konst som konst ”avsedd för att 

visas på allmän plats och är uttalat vänd mot allmänheten”59 vilket alltså innebär att en konst 

som har skapats utan hänsyn till den specifika platsen eller till det allmänna intresset inte kan 

benämnas Offentlig Konst utan snarare som konst på en offentlig plats. Den offentliga konsten 

är utifrån detta alltid platsspecifik oberoende dess formala uttryck, det vill säga oberoende om 

det har ett modernistiskt eller monumentalt fromspråk.  

Utifrån detta samtycker jag ändå med Sjöholm Skrubbes uppfattning om att polariseringen 

mellan begreppen platsspecifik/platslös med en brytningspunkt i och med modernismens 

genombrott är alltför generaliserad. Detta tydliggörs ytterligare i Gabrielssons avhandling där 

platsen som begrepp samt dess relation till konsten grundligt dissekeras och uppmärksammar 

dess komplexitet. Det är därför enligt min mening väsentligt att undersöka interaktionen 

mellan platsen och konstverket i offentliga sammanhang för att få en komplett förståelse för 

verket.60  

 

 

3.2. Ragnar Josephsons teorier om ett konstverks födelse 

”Utan konst blir det ingen konst”61. Detta citat sammanfattar efter min tolkning på ett kort och 

koncist sätt Josephsons huvudtes där han menar att all konst skapas ur det redan skapade. 

                                                 
58 Sjöholm Skrubbe (2007). Sid. 230. 
59 Gabrielsson (2006). Sid.243. Inte Taborskas ordagranna definition, se sid. 243 fotnot 38. 
60 Sjöholm Skrubbe (2007). Sid.300 
61 Josephson ([1955]1991). Sid.51 
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Enligt honom arbetar alla konstnärer efter förebilder där de, omedvetet eller medvetet, hämtar 

inspiration som sedan omvandlas till deras egna tolkningar. Genom att ge exempel på olika 

verk med samma motiv visar han hur konstnärer med samma ursprungliga motiv skapar något 

eget genom att ändra vissa detaljer, i vissa fall på grund av bristande teknik, men oftast för att 

anpassa motivet så att det blir analogt med samtidens rådande ideal och konstnärens egna 

preferenser. Det sker en frigörelse som skapar något nytt, en ny sanning. Detta är det mest 

essentiella hos Josephson eftersom varje konstverk är ett resultat ”av ett oöverskådligt 

komplex av förbindelser och beroenden”62 och där konstverket först får sitt egenvärde då det 

lyckats bryta sig loss från detta beroende. Det egna formarvet räcker inte. Det duger inte att 

endast upprepa och sammansätta olika element utan verket måste även tillföra något nytt. Han 

menar även vidare att denna frigörelse går att iaktta i vissa fall genom att studera skisserna till 

verket. Genom skisserna kan man följa konstnärens tankegångar och olika kompositioner och 

genom dessa bli varse den korrektion som förändrade hela verkets uttryck och skapade detta 

utmärkande nya. Detta är ”den verkliga födelsen” av verket enligt Josephson.63 

Konstprofessorn Jan-Gunnar Sjölin menar att detta kan tolkas som en frigörelse från en 

”mer eller mindre allmänt accepterad bildnorm, som överskrides i skapandet”64. Men verket 

bär trots frigörelsen fortfarande inom sig sin egen tillkomsthistoria där konstverket har något 

kvar i sig av varje förslag som förkastades. Och det är enligt Josephson häri som konstverkets 

”magi” verkar. Det är skapat genom en förändring som genererar en spänning mellan normen 

och det överskridande för att sedan ur det finna en ny betydelse. Men ett konstverk kan även 

enligt Josephson skapas genom utbrytning: 

 

Konstnären sysslar med utkast och försök. Uppslag strömmar till. Han för in dem. Men något av 

dem växer sig alltför starkt. Det spränger ramen, det vill bli till ett eget fristående verk. 

Konstnären tvingas att skära bort det; han gör det ogärna, men han måste. Han gömmer det. Men 

han glömmer det inte. Det ligger och väntar inom honom. Det oroar honom. Så kommer slutligen 

tillfället, då han kan bruka det. Det utbrutna partiet bildar den kärna, omkring vilken det nya 

konstverket tar gestalt.65  

 

Med detta vill han säga att ett verk inte alltid kan utvecklas förrän det bryts isär och bildar två 

olika verk. Ibland måste huvudmotivet utgå och i dessa fall blir bimotivet det egentliga verket.  

                                                 
62 Josephson ([1995]1991). Sid.51 
63 Ibid., 
64 Ibid., Sid.189 
65 Ibid., Sid.74 
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Josephson nämner även ytterligare en form som skapandet kan ske genom, nämligen 

korsning. Här är det två eller flera riktningar eller konstverk som skär in i varandra där det i 

mötet mellan dessa olika formelement uppstår en ny helhet.66 

Fortsättningsvis tar Josephson förenklat upp två olika aspekter som en konstnär kan utgå 

från i sitt skapande och talar då om formkonstnärer och innehållskonstnärer. En formkonstnär 

är till sin natur en ornamentist och utgår från den innehållslösa formen i sitt skapande som 

denne sedan fyller med betydelser. Innehållskonstnären arbetar istället i en motsatt process 

där ett redan förelagt innehåll utgör stommen i konstnärens arbete efter den adekvata formen 

som kan gestalta detta innehåll. Men detta är oftast inte några renodlade processer utan de 

sker i en växelverkan där impulserna ena stunden utgår från formen för att i nästa stund 

koncentreras till innehållet.67 

När en konstnär går från form till innehåll i sitt skapande talar Josephson om utfyllnad. 

Konstnären börjar med en abstraktion och ett monokromt färgschema, men efterhand broderas 

motivet ut och färgerna förädlas. De schematiska skisserna fullbordas genom att korsas med 

andra studier och det fullständiga verket berikas med ett nyskapande uttryck och innehåll i 

enlighet med Josephsons tidigare tankegångar. När en konstnär istället går från innehåll till 

form talar Josephson om omflyttning. Här handlar det om att finna den ultimata formen som 

förmedlar det tankeinnehåll som konstnären söker. Genom att arbeta ”som en regissör på en 

scen”68 provar konstnären olika kompositioner och element för att finna det rätta 

formsammanhanget.  

Men hur blir det i de fall då konstnären utgår från båda perspektiven? Sammanhållning 

utgör här Josephsons begrepp för att förklara detta. Här har innehållsidén och formidén redan 

inledningsvis i skapelseprocessen infunnit sig men där konstnärens huvudsyfte blir att finna 

en fastare sammanhållning mellan de olika elementen i verket.69 

Ett verks tillkomsthistoria är som sagt fyllt av skapande ögonblick genom många 

utbrytningar, omflyttningar, korsningar osv., men dessa tydligt uppdelade begrepp ger ändå en 

mer överskådlig bild av särskilda händelser som kan sägas vara nödvändiga för att skapa ett 

verk som berör. Trots många skapande ögonblick gör Josephson en ansats för att fixera ett 

antal principer som enligt honom leder fram till ett gestaltande. Dessa särskiljer han i fyra 

typer: ordning, anhopning, förenkling och stegring. Ordning är balans, harmoni och 

sammanhållning och kan redan existera i den första skissen, men den är då enbart ordning 
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vilket gör den fattig och intetsägande. Konstnären behöver tillföra något vilket leder fram till 

anhopningen där konstnären kombinerar olika uttryck och tillför nya element. Men detta kan 

bli för mycket och det krävs en förenkling. Här gäller det att ta ut det väsentliga och skapa en 

förenklad helhet. För att ändå skapa kraft och spänning krävs det sedan en stegring där de 

väsentliga elementen växer i betydelse och form. Ordning är dock det som konstnären alltid 

strävar efter och det som infinner sig i den slutgiltiga skapelsen.70 

För Josephson kan ett betydande konstverk ”aldrig representera en ‘ren’ stil”71. Endast ett 

eklektiskt verk skulle kunna uppnå en sådan bedrift. ”Konst är uppbrott och rörelse”72. 
 

 

3.3. Konventioner 

Efter att genom Josephsons teorier ha uppmärksammat betydelsen av att skapa något nytt som 

förlösts från sina förebilder, vill jag nu även peka på betydelsen av det konventionella när det 

gäller processen fram till ett slutgiltigt konstverk. För att förstå något krävs en tidigare 

kunskap om hur olika företeelser brukar förlöpa för att vi ska kunna uppmärksamma och 

avkoda de givna ”ledtrådarna” i exempelvis ett konstverk.73 Därför kan man, för att använda 

sig av sociologiprofessorn Richard Sennetts ord, säga att ”[k]onventionen är det offentliga 

livets mest expressiva verktyg”74. Genom att använda sig av det konventionella har 

konstnären en större möjlighet att fånga den breda massans uppmärksamhet. Konventioner 

kan därför anses nödvändiga för att uttrycka sig i det offentliga rummet. Som konstnären 

Sivert Lindblom säger om sitt utnyttjande av klassicismens formspråk i offentliga 

sammanhang så har varje medborgare en viss grundläggande förtrogenhet med dess 

formvärld, vilket bildar ”rutmönstret och Regeln han fritt kan spela med eller mot”.75 Något 

som han kan ”böja, maneriskt förskjuta, citera eller lekfullt ironisera över”76, dock aldrig 

kopiera rakt av. Därför kan konventionerna betraktas och användas som viktiga verktyg som 

tillåter verket att kommunicera på olika nivåer – beroende på betraktarens tidigare kunskaper. 

Detta gör det värdefullt att som konstnär vara medveten om vad verket konventionellt 

medierar när man skapar ett offentligt konstverk menat för en heterogen betraktarkrets. Olika 

konventioner kan därför med fördel utnyttjas för att ge konstnären en bas att utgå ifrån där 
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72 Ibid., Sid.172. 
73 Howard S. Becker. Art Worlds. University of California Press. Kalifornien (1982) 
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75 Ibid., Sid.11 
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denne sedan kan leda betraktaren fram till den önskade upplevelsen eller budskapet. Här kan 

vissa paralleller dras till det som Josephson talar om, även om han använder sig av en annan 

terminologi; att när både konstnären och betraktaren känner till konstformens konventioner 

kan något nyskapande uppstå ur spänningen som bildas när konventionerna medvetet bryts.77 

Becker betraktar dock konventioner som mer produktiva än vad Josephson gör, vilken 

snarare ser det gamla som ett beroende (dock ett nödvändigt beroende) ur vilket verket måste 

bryta sig loss.78 Medan Becker menar att konventioner även gör konsten möjlig på ett annat 

plan eftersom konstnären inte behöver koncentrera sig alltför mycket på det praktiska och 

allmänt vedertagna utan kan lägga sin energi på det nyskapande istället. Dock är inte heller 

Becker enbart positiv utan talar även om konventionella begränsningar som en konstnär måste 

ta i beaktande i sitt skapande. Dessa begränsningar är enligt Becker aldrig oöverkomliga, men 

konstnären måste i så fall vara beredd att ge upp vissa saker. Detta kan exempelvis ske genom 

att konstnären lägger ner mer arbetstid på att lära sig en ny teknik eller att denne skapar ett 

verk utan hänsyn till dess publika mottagande, vilket i sin tur eventuellt leder till att verkets 

spridning inte blir lika omfattande.79  

Hårdraget tolkar jag det hos Becker som så att det är graden av medvetenhet och kunskap 

om konventionerna som definierar konst, eller rättare sagt, definierar en konstvärld som i sin 

tur i analogi med den institutionella teorin utnämner något till konst. Detta är dock inget som 

jag kommer att behandla djupare i den här studien men som jag ändå anser intressant eftersom 

det talar starkt för konventionernas betydelse samt hur man skapar ett konstverk. Dock är 

konventionerna sällan absolut fasta utan förändras över tid och mellan olika kulturer. Detta 

eftersom konstnärer ofta, precis som Josephson talat om innan, vill skapa något nytt och gör 

ofta det genom att bryta mot det konventionella som i sin tur eventuellt blir till nya 

konventioner. Det är i samband med detta som det, enligt Becker, sker en revolution där 

gamla normer och konventioner ifrågasätts för att sedan leda till skapandet av en ny 

konstvärld. Dock inte en helt ny värld eftersom mycket av det kollektiva arbetet ofta består. 

Detta är antagligen en anledning till varför det är så problematiskt att ge en fast definition av 

begreppet konst eller konstvärld. De är ständigt i förändring och man kan bara lära sig de 

rådande konventionerna genom att vara delaktig i de förändringar som sker.80 Vilket även är 

                                                 
77 Becker (1982) 
78 Josephson ([1955]1991) 
79 Becker (1982) 
80 Ibid., 



 

 20 

något som poängteras i boken Kommunerna och konsten där det påstås att ”för att lära sig vad 

som är konst och vad som inte är det måste man ge sig ut och delta i det konstliv som finns”81. 

 

 

3.4. Konstnärligt skapande ur ett sociologiskt perspektiv 

Enligt Howard Becker sker allt artistiskt skapande inom existerande ”konstvärldar”. Här sker 

och påverkas både produktionen och konsumtionen av konst. Vid försök att definiera en 

”konstvärld” uppkommer alltid problem i form av cirkelresonemang eller alltför omfattande 

gränsdragningar. Men enligt Kommunerna och Konsten så uppkom institutionen 

”konstvärlden” under 1700-talet och har sedan dess genomgått en rad förändringar som dock 

bör lämnas åt historikerna att reda ut.82 Dessa världar innefattar en mängd aktiviteter och 

människor där konstnären i huvudsak betraktas som en ”spindel i nätet” i den skapande 

processen. Det är denne som utför det ”riktiga arbetet”, det vill säga den som beslutar om de 

avgörande valen vilka ger verket dess konstnärliga betydelse och integritet. De övriga 

inblandade har främst som uppgift att assistera konstnären i egenskap av specialister inom 

något område eller som på annat sätt nödvändig för skapandet av verket. Verket bär enligt 

Becker alltid spår av detta samarbete.83  

Det är en lång väg fram till dess att verket framstår i ett uppvisningssammanhang.  

För det första måste någon ha en idé av något slag. Idén kan ha uppstått långt innan eller 

under arbetets gång. Sedan måste idén framställas för att bli ett konstverk, till och med 

konceptuell konst ges på något sätt ett materiellt uttryck. Detta kan anses vara ett trivialt 

konstaterande men att realisera en idé till ett konstverk är inte alltid en rak enkel väg. Att göra 

konst kräver resurser, både mänskliga och materiella, vilka vanligtvis skapas genom 

samverkande mänskliga länkar. Detta utgör ett karaktäristiskt drag inom alla konstvärldar och 

visar på dess nödvändighet för konstnärligt skapande. En viktig del utgörs, enligt Becker, av 

dem som tillverkar konstnärsmaterial samt hur dessa distribueras, det vill säga hur 

lättillgängligt materialet är och dess kostnad. Ekonomin spelar naturligtvis in angående valet 

av material och så vidare. Om ett visst material är för kostsamt exempelvis så kanske 

konstnären väljer att använda sig av ett annat material vilket i sin tur kan förändra hela 

konstverkets karaktär och uttryck.84 
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En annan ofta bortglömd komponent utgörs av de individer som Becker kallar för 

”support”. Dessa är de som gör det möjligt för konstnären att arbeta relativt ostört och kan 

exempelvis ansvara för en så enkel handling som att konstnären får sitt kaffe på morgonen. 

Här uppstår enligt min mening den mest problematiska frågeställningen angående var man 

ska dra gränsen för vad som utgör en konstvärld. Om den som förser konstnären med kaffe är 

inräknad kan man fråga sig om även den individens omgivning (sociala relationer, 

arbetsförhållanden etc.) bör inkluderas eftersom det troligtvis påverkar dennes sinnestämning 

som i sin tur eventuellt påverkar konstnären och dennes arbete. Men det blir till sist absurt och 

som sagt svårt att definiera var konstvärlden börjar och slutar samt vem som bör betraktas 

som den egentliga konstnären.85 Många personer som assisterar konstnären i dennes arbete 

betraktar sig nämligen själva som konstnärer och det är inte alltid helt klart vem som 

assisterar vem. Dock säger Becker att assistenterna är utbytbara och att det är konstnären som 

till sist bär det tyngsta ansvaret eftersom det är dennes rykte som kommer att påverkas av 

verkets mottagande. Konstnären anses även ha en speciell förmåga eller talang och eftersom 

denne utför den mest nödvändiga aktiviteten i skapandet av ett konstverk är detta en 

avgörande faktor som särskiljer verket från hantverk, en industriell mångproducerad produkt 

eller ett naturligt föremål. Medarbetare i tillkomsten av ett konstverk betraktar vissa 

aktiviteter i skapelseprocessen som mer ”konstnärliga” än andra och anser att dessa kräver en 

speciell talang eller känslighet. De andra aktiviteterna i processen anses mer statiska och inte 

så karaktäristiska för just konsten. Detta återspeglas även hos Josephson när han talar om att 

det som gör ett konstverk är något ”nytt”, vilket jag behandlade tidigare i min studie. Denna 

speciella talang eller känslighet skulle alltså kunna vara en känsla för det nyskapande.  

Eftersom vi bedömer en konstnär utifrån dennes produktion av verk är det viktigt att 

verken är autentiska. Vi vill veta om någon har manipulerat dem på något sätt eller om 

konstnären själv har gjort några förändringar på grund av t.ex. censur eller bristande teknik. 

De verk som vi tillskriver en viss konstnär skapar oss en subjektiv uppfattning om denne som 

sedan kommer påverka vår framtida bedömning av den konstnären. Vem som har gjort verket 

och vilken uppfattning vi har av denne kommer alltså enligt Becker att påverka hur vi 

kommer att bemöta ett konstverk.86 Även konstprofessorn Ernst van de Wetering menar att en 

del av skönheten i ett verk ligger i vem som har målat den och om den är äkta eller ej. Om 

betraktarens förställning visar sig vara felaktig och tavlan är en förfalskning så förändras även 
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betraktarens upplevelse av tavlan enligt van de Wetering. Som exempel ger han ”Mannen 

med guldhjälm” som tidigare tillskrevs Rembrandt van Rijns konstnärskap. När detta verk 

senare visade sig vara skapat av en annan konstnär ändrades mångas upplevelse av det, även 

om det fortfarande finns de som bortser från verkets signatur och ändå finner den vacker.87  

För att skapa konst menar Becker att det även krävs någon som behandlar verket som 

konst. Någon måste reagera på det och uppskatta det som ett konstverk. Han menar att ”just as 

works are created anew each time someone experiences them, they die when no one ever 

again experiences them directly, or even secondhand, by hearing the descriptions of those 

with firsthand experience”88. Ett verk behöver inte uppskattas av någon, men då kommer det 

heller inte att visas eller bevaras vilket naturligtvis påverkar dess existens. Publiken avgör 

genom sina val vilka konstverk de vill se. Dock är inte dessa komponenter nödvändiga men 

det kommer att påverka produktionen av verket. Verket kan alltså fortfarande existera utan 

dessa komponenter, men då som ett annat verk, vilket visar på betydelsen av att man i studiet 

av ett konstverks tillkomst även bör undersöka de kringliggande faktorerna som eventuellt har 

påverkat det befintliga verket. För även om tillkomstprocessen kan se olika ut så är det svårt 

att tänka sig en process helt utan inblandning av andra individer förutom konstnären själv. Ett 

helt individualistiskt arbete skulle enligt Becker bli oförståeligt för omgivningen. Dock finns 

det undantag med konstnärer som väljer att bryta med det konventionella men detta är 

exempelvis väldigt tidskrävande eftersom de måste lägga tid på det som konstvärlden annars 

tillhandahåller. Beroende på hur man definierar en konstvärld skulle man trots allt kunna säga 

att det därför är omöjligt att gå utanför ”konstvärlden” eftersom denne vid ett eventuellt 

avståndstagande skapar sin egen konstvärld.89 

 

 

3.5. Valmöjligheter 

Inledningsvis i kapitel 7 i boken Art Worlds belyser Becker genom ett antal exempel hur 

konstnären, och därigenom verket, i hög grad påverkas av professionella redigerare, vänner, 

släktingar och kollegor etcetera. Deras åsikter hjälper konstnären i dennes val att göra verket 

till vad det slutligen blir. Varje medlem i det nätverk som utgör en konstvärld har i viss mån 

en sådan effekt. Och varje ögonblick i en skapande process består naturligtvis av en mängd 

olika val och faktorer runt omkring som påverkar dessa. Många val tar eventuellt aldrig fysisk 

form eller, precis som även Josephson nämner, får vänta till ett annat tillfälle. Därför kan man 
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säga att även varje ”icke-val” utgör ett val som kan vara intressant för en närmare analys. Kort 

sagt så uppstår ett slutgiltigt verk ur en betydligt större väv av valmöjligheter än de som finns 

representerade i verket självt. Dock kan det vara problematiskt att analysera varför en 

konstnär tar vissa beslut eftersom konstnärer ofta har svårt att verbalisera sin skapandeprocess 

och använder svårdefinierade ord som det ”fungerar”, ”kändes bra” etcetera.90 

I det redigerande ögonblicket kommer alla element i en konstvärld att påverka den 

personen som gör valen. Bland att annat genom att denne föreställer sig en förväntad reaktion 

till det som görs och utifrån detta gör nästa val. Utifrån filosofen George Herbert Mead menar 

Becker att det är viktigt att ha i åtanke att människor agerar baserat på den förväntade 

reaktionen från andra.91 Detta implicerar att konstnären skapar sina verk, i viss mån, genom 

att förutse hur andra kommer att reagera på dem, både emotionellt och kognitivt. Det som gör 

möjligt för konstnären att kunna förutse en reaktion beror på att den konstnärliga processen 

trots allt är så konventionellt uppbyggd. Konstnären intar en synvinkel utifrån alla inblandade 

och omvandlar dessa influenser för att mer eller mindre stämma överens med vad alla hade 

tänkt sig, eller för att medvetet bryta detta.92 

 

 

3.6. Skapande utifrån Stephen Nachmanovitch 

Det spontana skapandet kommer enligt Stephen Nachmanovitch ur en inre källa ur vilken 

konsten härrör. Huvudnyckeln till denna källa för kreativitet och skapande anser han vara 

improvisationen vilket innebär att all konst i viss mån är improvisation. Vissa improvisationer 

uppkommer här och nu, medan andra kan betraktas som ”påbättrade improvisationer”; det vill 

säga tillägg till improvisationer som gjorts vid ett tidigare tillfälle. ”Improvisationens kärna är 

medvetandets fria lek”93 som genom konstnärligt utförande fångar det råmaterial som träder 

fram ur det undermedvetna. Detta innebär även ett visst mått av risktagande. ”Att leka är att 

befria sig från godtyckliga restriktioner och vidga ens aktionsradie”94. Även om ett arbete är 

omgärdat av strukturer och är av en kompositorisk art börjar alltid den skapande processen 

enligt Nachmanovitch med ett fritt fantiserande utan förväntade prestationskrav.95  

För att skapa uttrycksfull, visionär konst krävs den fria leken som är ett förutsättningslöst 

ändamål i sig självt. ”Spontan kreativitet kommer ur djupet av vår varelse, den är vi själva, 
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94 Ibid., Sid.48 
95 Ibid., 



 

 24 

ren och ursprunglig. Det vi måste uttrycka finns redan i oss, vi är detta, så det skapande 

arbetet består inte i att få utsagan att framträda, men att undanröja hinder för dess naturliga 

flöde”96. Men eftersom leken är fri uppstår det svåra frågor i samband med skapandet av konst 

i förhållande till hur konstnären ska försörja sig. Realiteten för överlevnad riskerar således att 

ta död på den fria leken. För enligt Nachmanovitch är det inte främst genom tekniken inom en 

konstform som man åstadkommer ett verk utan det är genom det spontana uttrycket, vilket 

snarare gör det till en andlig och psykologisk process. I likhet med Josephson och Becker 

betraktar således även Nachmanovitch fullbordade verk som ”på sätt och vis rester eller spår 

efter en resa”97. Skapandet startar enligt honom genom en ingivelse som för att resultera i ett 

konstverk sedan måste vidmakthållas i tiden. För att göra detta är dock tekniken enligt honom 

något nödvändigt som man måste tillägna sig för att utföra en konstnärlig handling. Dock är 

det viktigt att poängtera att man ”skapar genom teknik, inte med den”98. Teknik kan läras ut 

och läras in, vilket inte är möjligt när det gäller det konstnärliga innehållet menar 

Nachmanovitch. 

Skapandeprocesser är dock olika för olika individer. Ett skapande går inte heller att fullt ut 

uttryckas i ord, för det berör djupa, ”för-verbala skikt i själen”99 och det är svårt att återge en 

lineär ordning som gör rättvisa åt det här ämnet. Han är dock noga med att man i sitt skapande 

ska vara uppmärksam på att inte fastna i konventioner och inte heller planera sitt skapande för 

väl. Nachmanovitch är av uppfattningen att konstnären frigör konsten genom att, likt 

anekdoten om Michelangelo100, överlämna sig själv åt de arketypiska former som finns latenta 

i allt runt omkring oss. För att skapa ska man överlämna sig själv, kapitulera, och låta 

någonting spontant uppstå – ”Om vi är genomskinliga, med intet att dölja, försvinner klyftan 

mellan språket och Varat”101. Konstnären ska alltså ”försvinna” så ingenting annat än 

upplevelsen existerar, där ”självet och omgivningen förenas”102. Detta sker genom ett 

intensivt engagemang där man blir det man gör.  

Att fånga dessa kringliggande omständigheter är därigenom förenat med ett tillstånd av 

ständig kapitulation. Man måste avstå från sina förväntningar och ett visst mått av kontroll för 

att kunna skapa konstnärligt. Dock är det viktigt att fortfarande upprätthålla den väsentliga 
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sysslan att planera och schemalägga. ”Struktur tänder spontanitetens eld”103 och genom att 

planera styr vi uppmärksamheten i en viss riktning. ”Utflödet av intuition består av en 

fortlöpande följd av val, val och åter val”104 och därför är konstnärens livslånga strävan enligt 

Nachmanovitch inte en strävan efter visioner utan en strävan efter att lära sig tala med egen 

röst.  

Det är genom att konkret utföra någonting som konst skapas. Man kan ha fantastiska 

intentioner och upphöjda känslor, men det är genom förverkligandet av dessa som det blir 

konst. Till och med konceptuell konst måste materialiseras. I sin bok Konstverkets Födelse 

inleder Ragnar Josephson med ett uttalande av en konstnär som ställer sig frågan om hur en 

åskådare skulle kunna uppleva en målning på samma sätt som konstnären själv, 
 

Hur kan man vänta, att en åskådare kan uppleva en av mina målningar, så som jag upplevat den? 

En målning kommer till mig miltals bortifrån, vem kan säga, hur långt bortifrån jag kände den, såg 

den, målade den; och nästa dag kan jag själv inte förstå, vad jag gjort. Hur kan någon annan gå in i 

mina drömmar, instinkter, önskningar, tankar, som ha tagit lång tid att mogna och att komma i 

dagsljuset, och hur kan någon annan gripa tag i vad som hänt mig – kanske utan min egen vilja?105 

 

Precis som Josephson senare påpekar så är det och förblir omöjligt att tränga in och förstå alla 

de faktorer som har inträffat och bidragit till utvecklingen i en skapelseprocess, men att vi 

trots detta ändå vill ”lära känna dess hemligheter”106. Fantasin kan omöjligt fångas som en 

exakt avbildning transfererad till verkligheten. Ofta utgör detta dilemma det mest frustrerande 

i skapandeprocessen när man inte förmår uttrycka det man känner. Tekniken kan då 

överbrygga den klyftan genom övning, men den kan även vidga den om man alltför mycket 

fastnar i vedertagna spår och stel professionalism.107 

En annan problematik kan dock uppstå i att definiera vad som är övning och vad som är 

ett färdigt konstverk. Enligt Nachmanovitch är övningen det som ger konstnären en trygg 

plats för den fria leken. Denne får här fritt experimentera utan förhastade omdömen samtidigt 

som denne kan engagera sig helt och fullt åt skapandet. Men även begränsningar kan vara av 

godo, vilket jag nämnde innan, och ge upphov till något nytt. Gränser ger något att arbeta med 

eller emot och tvingar konstnären att improvisera fram en lösning som kanske inte hade 

infunnit sig om snabba medel till lösning hade varit tillgängliga. Genom att korsa sitt ”själv” 

med utomstående faktorer kan något man aldrig tidigare sett skapas. Även misstag kan som 

                                                 
103 Nachmanovitch (2004). Sid.85 
104 Ibid., Sid.45 
105 Josephson ([1955]1991). Sid.7 
106 Ibid., 
107 Nachmanovitch (2004) 
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bekant vara givande för skapandet då konstnären tvingas improvisera ihop en ny lösning som 

eventuellt genererar något häpnadsväckande.108 

Det konstnärliga skapandet ligger i att ge betraktaren precis den rätta mängden 

information som krävs för att aktivera dennes fantasi. Den bästa konsten är inte den mest 

tillgängliga, utan den som uppmuntrar betraktarens förmåga att själv agera. Nyckeln till både 

improvisation och komposition är därför enligt Nachmanovitch ”att göra varje ögonblick så 

lockande att det ofrånkomligen leder oss till nästa”109. 

 

 

3.7. Konstnärens arbetssituation 

Dagens arbetsmarknad för konstnärer karaktäriseras främst av ”korta anställningar/uppdrag 

och återkommande perioder av arbetslöshet/inkomstlöshet”110. Inom den här branschen 

förekommer det ofta låga löner samt stor arbetslöshet och i många fall måste man som 

konstnär även försörja sig utanför sitt eget yrkesområde. Av de konstnärer som under 1990-

talet var verksamma i Sverige var det endast de i den riktigt framgångsrika minoriteten som 

klarade att försörja sig på enbart konstnärligt arbete.111 Detta trots att det enligt SOU 2003:21 

råder en hög utbildningsnivå bland konstnärerna på kulturarbetsmarknaden. Flertalet 

konstnärer har upp till 5 års högskolestudier bakom sig och det förekommer även studietider 

på upp emot tio år, vilket innebär att studieskulderna utgör en tung ekonomisk börda.112 När 

det gäller konstnärlig gestaltning av den offentliga miljön är dessa uppdrag således av stor 

betydelse för konstnärskåren eftersom det skapar viktiga arbetstillfällen.113 

Det är alltså de korta projektanställningarna som ökar mest vilket innebär att marknaden 

för frilansande konstnärer växer.114 ”Sin konstnärliga verksamhet bedriver så gott som alla 

konstnärer i egen regi. […] Som egen förtagare har konstnären stora kostnader som denne 

måste stå för själv”115. Tyvärr är tillgången på arbete mindre än efterfrågan vilket skapar en 

osäker situation för individen på kulturarbetsmarknaden.116 Därför måste en konstnär kunna 

marknadsföra sig själv och förhandla.117 Det ojämna utbudet mellan konstnärer och tillfällen 

                                                 
108 Nachmanovitch (2004) 
109 Ibid., Sid.106 
110 SOU 2003:21. Konstnärerna och trygghetssystemen – Betänkande av Utredningen konstnärerna och 
trygghetssystemen. Edita Norstedts Tryckeri AB. Stockholm (2003). Sid.25 
111 Svenska kommunförbundet (1993) 
112 Ibid., 
113 SOU 1995:18 
114 SOU 2003:21 
115 Svenska kommunförbundet (1993). Sid.22 
116 SOU 2003:21 
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för exempelvis utställningar gör att konkurrensen är stenhård. Alla inblandade parter ”vet att 

utställning är ett av konstnärens viktigaste redskap för att bli uppmärksammad och kunna 

driva sin karriär vidare. Syns man inte finns man inte”118. Det är även i samband med 

utställningarna som konstnärerna har störst chans till försäljning.119 Därför går många unga, 

förhoppningsfulla konstnärer med på i stort sett vilka dåliga förhållanden som helst för att få 

möjlighet att delta i en utställning. Som en följd av den hårda konkurrensen vill man som 

konstnär således inte gärna stöta sig med utställningsarrangören, vilket gör att konstnären står 

i en uppenbar beroendeställning till denne. Enligt en rapport som gjorts av KRO är detta 

också något som konstnären själv är fullständigt medveten om medan arrangören anses ha 

reflekterat mindre över situationen.120 

Museer och konsthallar har inget försörjningsansvar för konstnärer och ”så som det ser ut 

i dag är det konstnärerna själva som axlar det ekonomiska ansvaret för att vi har ett dynamiskt 

konstliv omkring oss”121. En konstnär tilldelas ofta en budget som därefter är upp till denne 

att disponera. Om verkets produktionskostnad överstiger den summan får konstnären själv stå 

för mellanskillnaden och det ”finns dessutom en hel del arbetsuppgifter under en pågående 

konstutställning som konstnären förväntas utföra utan ersättning”122. 

 

                                                 
118 Gunilla Litzell. En genomgång av förhållandena kring konstnärers ekonomiska situation i anslutning till 
utställningar av deras verk. Stockholm (2007). Sid.5. http://www.kro.se/1863 
119 Svenska kommunförbundet (1993) 
120 Litzell (2007) 
121 Ibid., Sid.2 
122 Ibid., Sid.6 
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4. Att skapa Gränslös 
 
All konstnärlig utövning inbegriper någon form av processtänkande. Steg för steg 
löser konstnären, likväl som konstruktören, problem som kretsar kring olika 
beslut. Man kan säga att syftet med arbetet är att färdigställa och formulera 
frågeställningar som genom sina påståenden pekar mot olika svar. Arbetet kan på 
så sätt ses som en linjär verksamhet där varje enskild handling syftar till nästa 
handling. Resultatet, eller om man så vill det färdiga verket, bär spår av denna 
aktivitet.123 

 

Som redan nämnts behandlar Howard Becker i sin bok Art Worlds hur uppkomsten av ett 

konstverk är beroende av en rad kollektiva händelser och val. Detta är även något som i hög 

grad har påverkat uppkomsten av Gränslös. Utan att överdriva kan det konstateras att 

konstverket hade varit av en helt annan karaktär om inte alla inblandade hade varit med och 

satt sin personliga prägel i processen fram till det slutgiltiga verket. Därför kommer jag här att 

först presentera de beslut som togs i processen, hur arbetet fram till det färdiga verket såg ut, 

för att sedan gå vidare och undersöka den skapande processen hos konstnären själv samt hur 

hon påverkades av dessa beslut. I min analysdel är mitt mål sedan att med hjälp av mina ovan 

presenterade teorier försöka bidra med en fördjupad förståelse för skapandet av ett konstverk i 

ett offentligt sammanhang. 

 

 

4.1. Presentation av verket Gränslös 

På Kulbacken i Västervik står idag verket Gränslös som avtäcktes år 2006 i samband med 

invigningen av det nya museet.  

När man kommer inifrån Västerviks centrum och passerar ruinen ute på Notholmen samt 

de intilliggande segelbåtarna möts man så småningom av en stor kulle uppå vilken 

konstverket Gränslös står placerat.  Uppför backen är två triangulära stenblock placerade 

bredvid varandra uppförda mot en gräsbeklädd fond, en bergsknalle och ett i periferin 

skymtande utsiktstorn. Konstverket står för sig självt utan inverkande element som stör och 

tycks nästan kontemplativt överskåda den vackra utsikten över viken och stadens centrum. 

Dock med en styrka som ger verket ett beskyddande uttryck. Enligt Nynnell själv står verket 

där som en tyst vakt som skapar ordning genom att mediera ett indirekt lugn.  

Verket består av materialen Misterhultsgranit och Horsöödorit och är utfört i en mycket 

stiliserad form med ett formspråk hemmahörande i en modernistisk, minimalistisk tradition. 

                                                 
123 Boqvist (2004-10-27). Sid.3 
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Det är nonfigurativt och konstnärens intresse för elementära former är tydligt. För att skapa en 

textur i verket som genererar balans och harmoni har konstnären valt att ställa de polerade och 

slipade fram- och baksidorna i kontrast till de grovhuggna sidorna. Verkets sidor är även 

försedda med repetitiva hack som ger konstverket en lakonisk rytm och inramning. Detta 

skapar en lek mellan det apolliniska och det dionysiska, för att väldigt förenklat använda sig 

av Nietzsches teori, som tillsammans frambringar en harmonisk helhet.124  

Med hänsyn tagen endast till formala och estetiska aspekter skulle skulpturen utan tvekan 

således kunna placeras på ett flertal andra platser där den tilläts en likvärdig spatial 

utbredning, vilket innebär att det ur denna synvinkel inte finns någonting som på ett 

avgörande sätt binder skulpturen till just Kulbacken som plats. Men där skulpturen nu en gång 

står kan den ändå tillägnas en specifik innehållsmässig relation till platsen. Den kan genom 

sin placering mellan småbåtshamnen och museet sägas konnotera till det sjöliv som är av så 

stor betydelse för Västerviks turistnäring. Här kan med andra ord en meningsbildande 

växelverkan mellan skulpturen och platsen noteras, dock utan att verket för den sakens skull 

kan beskrivas i strikta termer av platsspecificitet eller platslöshet. 

 

 

4.2. Processen 

I de flesta fall av mer traditionellt konstnärligt arbete innebär den arbets- och beslutsprocess 

som följer inga större problem eftersom man ofta redan i ett tidigt stadium har givit 

konstnären precisa direktiv vilka denne sedan utvecklar skisser av förslag efter.125 Detta 

skedde även i projektet med Gränslös även om det var en lång process. Vid ett inledande 

möte i januari 2004 tillfrågades konstnären Lore Nynnell av kultur- och fritidschefen om hon 

skulle vara intresserad av att lägga fram några skissförslag till ett konstverk på Kulbacken. 

Hon informerades om vissa önskemål men i övrigt fick hon fria händer gällande valet av 

konstnärlig utformning. Önskemålen bestod i detta skede främst i att verket skulle vara i sten, 

att det skulle vara av en betydande storlek samt att det skulle knyta an lokalt i något avseende. 

Man diskuterade även hur verket vid ett eventuellt utförande skulle kunna finansieras. Detta 

följdes senare upp med ett möte i juli där Nynnell presenterade sina skissförslag och 

intentioner för att få ett slutgiltigt godkännande och påbörja det egentliga arbetet. Att arbeta 

på detta sätt skapar ett tryggt förhållande mellan konstnär och beställare.126 

                                                 
124 Nordin, Svante. Filosofins Historia – Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen. 
Studentlitteratur. Lund. 2: a upplagan (2003) 
125 Boqvist (2004-10-27) 
126 Ibid., 
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Kärnan i gruppen som var med och beslutade om konstverket Gränslös utgjordes av 

kultur- och fritidschefen Lars Danielsson, förste vice ordföranden i kommunfullmäktige Leif 

Rosenblad, ordföranden i stiftelsen Västerviks Museum Hans Ellervik, museichefen Pierre 

Gustavsson samt projektledaren Olof Nimhed. Dock var betydligt fler involverade i 

nybyggnationen av museet, vilket utgjorde det huvudsakliga projektet där Rolf Elfstrand var 

projektansvarig.  

Redan under de begynnande förslagen om att uppföra ett konstverk på Kulbacken i 

samband med museets invigning var Lore Nynnell påtänkt. Detta kan anses odemokratiskt, 

men här visste man redan i ett inledande skede vilka grundförutsättningar man eftersträvade, 

nämligen en konstnär med lokal anknytning som kunde arbeta storskaligt i sten och gärna en 

kvinnlig sådan. Lore Nynnell hade redan tidigare, i samband med tillträdet av den nya chefen 

för Kultur- och fritidsnämnden Lars Danielsson, föreslagit ett samarbete för att utveckla den 

konstnärliga verksamheten i kommunen. Därför hade kultur- och fritidschefen vetskap om 

Nynnells verksamhet och fann henne passande i projektet på Kulbacken eftersom hon 

uppfyllde de eftersökta kriterierna. Även om urvalet av konstnär i det här fallet inte utgjordes 

av en öppen insamling av konkurrerande bidrag fortskred processen generellt i enlighet med 

den byråkratiska normen för offentliga beslut.127 

 

 

4.3. Initiativ 

Enligt museichef Pierre Gustavsson på Västerviks museum var projektet med Gränslös en 

organisk process som växte fram i samspel mellan museet, kommunen och Lore Nynnell 

omgärdad av lyckosamma sammanträffanden. Det var idéer som på olika håll utvecklades och 

slutligen kunde sammanföras och realiseras i ett samarbete mellan dessa parter. Den 

avgörande faktorn som möjliggjorde utförandet av detta projekt var utbyggnaden av det nya 

museet. 

Redan 1937 i samband med tillkomsten av Statens konstråd fattades ett principbeslut om 

den så kallade ”enprocentregeln”.128 Detta innebar att inkluderat i alla byggnadskostnader 

skulle 1% avsättas för konstnärlig utsmyckning, dock under förutsättning att ”konstnärlig 

utsmyckning var lämplig i det enskilda fallet med hänsyn till byggnadens art och 

                                                 
127 Anna Westerlund. Beslutsprocessen kring offentlig konst: en undersökning av Borås kommun. 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationskunskap vid Bibliotekshögskolan. Borås (2002) 
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lokalisering”129. Denna procentregel fungerar idag i de flesta fall som ett mål eller en 

rekommendation och är sällan bindande. I praktiken förs det ofta istället en särskild 

diskussion från fall till fall om hur mycket pengar som ska avsättas för konstnärlig 

utsmyckning.130 Även Västerviks kommun använder sig av denna procentregel i den mån det 

är möjligt och eftersträvar att vid varje större kommunal nybyggnation avsätta en viss 

procentsats för konstnärlig gestaltning. I diskussionerna om det nya museets framväxt kom 

därför frågan om offentliga konstverk upp och man ville gärna uppföra ett verk som 

välkomnade besökaren till museet. Det var alltså tack vare denna enprocentsregel som det 

blev ekonomiskt möjligt att realisera dessa initiala idéer i form av ett offentligt konstverk. 

Dock behövdes det ytterligare sponsorer. 

För att konkretisera det något otydliga förloppet som ledde fram till skapandet av verket 

Gränslös skulle det kunna påstås att det hela egentligen tog sin början i samband med Lars 

Danielssons tillträde som ny kultur- och fritidschef. Som jag nämnt ovan var Nynnell 

intresserad av hur den kommunala konstsatsningen skulle fortskrida och kontaktade 

Danielsson för att bolla idéer kring utvecklingen av den konstnärliga verksamheten inom 

kommunen. I samband med detta möte uppkom diskussioner om en skulpturpark någonstans i 

Västervik. Sammanträffande nog hade även museichefen på Västerviks museum tankar på att 

utveckla en skulpturpark i samverkan med deras verksamhet. Det dröjde dock ungefär ett och 

ett halvt år innan Lore Nynnell blev tillfrågad om hon skulle vara intresserad av att skapa ett 

konstverk på Kulbacken. Vid det laget hade man, tack vare den ekonomiska möjligheten som 

ombyggnaden av museet medfört, kunnat fatta preliminära beslut för att konkretisera de 

sammanträffande idéerna kring en skulpturpark. Alla tre parter var således överens om att det 

var ett projekt som borde utvecklas vidare och konstverket Gränslös är således inte endast ett 

välkomnande verk in till museet utan även vad som hoppas vara det första av flera verk i 

Kulbackens framtida skulpturpark.  

 

 

4.4. Uppdrag 

Det uppdrag som Lore Nynnell fick var således att i samband med invigningen av det nya 

museet skapa ett konstverk för allmänheten med en lokal anknytning till Västervik. Enligt 

boken Kommunerna och konsten är en estetiskt tilltalande miljö ”viktig för 

kommuninvånarnas välbefinnande och för deras möjligheter att identifiera sig med sin 
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hembygd”131, vilket skulle kunna förklara vikten av att skapa ett verk som konnoterar till den 

lokala bygden och dess verksamhet.  

I sitt arbete fick trots allt Nynnell relativt fria händer där det slutgiltiga utförandet och 

formgivningen skulle ”godkännas av företrädare för kommunen, Stiftelsen Västerviks 

Museum och Tjustbygdens Kulturhistoriska förening”132. Lore Nynnell skapade efter ett 

inledande möte i januari några skisser i form av små modeller i lera som de företrädande fick 

ta del av. Efter några diskussioner valdes sedan det befintliga verket ut och uppdraget 

konkretiserades ytterligare genom ett skriftligt avtal den 20 november 2004.133 

 

 

4.5. Budget/Finansiering 

För att finansiera det här projektet krävdes ett samarbete mellan tre olika parter; Västerviks 

kommun, Stiftelsen Västerviks Museum och Tjustbygdens Kulturhistoriska förening. Även 

två privata sponsorer var delaktiga i finansieringen.  

Huvudägare av konstverket är kommunen och det står även på dess mark. Men det är ändå 

ur olika aspekter främst relaterat till museet och dess verksamhet vilket motiverar dessas 

ekonomiska tribution. Dock klarade dessa två parter inte den uträknade budgeten på egen 

hand utan det krävdes ytterligare medel som lyckligtvis dök upp tack vare inblandning av 

Tjustbygdens Kulturhistoriska förening. De gav sitt ekonomiska stöd i utbyte mot att göra 

Gränslös till en minnessten för Gösta och Gunilla Norgren, vilket betyder att konstverket idag 

inte enbart står på Kulbacken i egenskap av ett offentligt konstverk utan även som sagt som 

en minnessten. Men enligt min uppfattning betraktas det idag av allmänheten, både ur ett 

funktionellt och estetiskt perspektiv, främst som ett konstverk. 

Den summa som kontrakterades för produktionen av konstverket skulle innefatta 

kostnaderna för allt under processens gång och utgjorde således en ”totalentreprenad” där 

verket köptes ”monterat och fullt färdigt på plats genom konstnärens försorg”134. Detta 

innebar att konstnären fick en viss summa pengar, i form av löpande utbetalningar under 

arbetets gång, att själv ta ansvar för på ett sådant sätt att hela arbetsprocessen kunde realiseras. 

Denna summa skulle innefatta kostnader för material, sågning, konstnärlig utformning och 

bearbetning, säker montering, transport etcetera. ”Konstverket ska också genom konstnärens 
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försorg förses med lämplig skyltning med text som utformas gemensamt av parterna”135. I det 

tidiga förarbetet var det därför viktigt för Lore Nynnell att ta reda på alla kostnader, stora som 

små, som skulle ingå i projektet för att själv inte gå med ekonomisk förlust.136 Även om det 

kan anses vara en stor uppgift att ta sig an betraktade Nynnell detta som en fördel eftersom 

hon kunde kontrollera processen i minsta detalj och skapa ett verk utan onödiga tekniska och 

praktiska missförstånd.  

Något som ofta tar en stor del av statens respektive kommunernas budget för offentlig 

konst är reparationer till följd av skadegörelser samt restaurering av verken.137 Gränslös har 

än idag inte utsatts för någon skadegörelse trots dess placering på ett utsatt område. Det enda 

som skett är att den ursprungliga skylten blev stulen. Dock visade det sig att det saknades ett 

namn på skylten och att den ändå hade behövts bytas ut. Detta räknades dock in under 

summan för skapandet av verket vilket innebar att Nynnell själv stod för den kostnaden.  

Idag är det kommunen som är ägare av Gränslös och den ansvarar således för underhållet 

av verket, även om Nynnell själv åkte dit under den första tiden och vattnade och klippte det 

prefabricerade gräset runt omkring. Nynnell betraktar nämligen även gräset som en del av 

verket och för att inte låta det förlora sitt uttryck kände hon att det var nödvändigt att själv 

klippa gräset den första tiden då det i början var oklart vem ansvaret låg på. Vissa 

meningsskiljaktigheter uppstod även i samband med vem som skulle ansvara för 

uppsättningen av belysningen av verket, men dessa löste sig så småningom. 

 

 

4.6. Arbetsprocessen 

Med de inledningsvis givna förutsättningarna var det således inte säkert att det ens skulle 

kunna bli ett konstverk. Men, som nämnts ovan, omgärdades detta konstprojekt av en rad 

lyckosamma sammanträffanden som sedan kunde konkretiseras under ett antal möten. 

Nynnells skisser genomgick under dessa möten vissa modifikationer och ledde fram till ett 

slutgiltigt enande som fastslogs i ett skriftligt avtal. 

Avtalet om konstverket Gränslös skrevs den 20 november 2004 och det var egentligen i 

och med detta som den huvudsakliga arbetsprocessen tog sin början. Detta trots att man redan 

tidigare haft idéer och sökt lösningar men det var först här de tog sin konkreta form. Arbetet 

förlöpte relativt smärtfritt, dock var det vissa justeringar som Nynnell fick ta hänsyn till när 

det gällde valet av material innan avtalet skrevs men det återkommer jag till senare eftersom 
                                                 
135 Kultur- och fritidsförvaltningen. Avtal om konstverk på Kulbacken. Västervik (2004-11-20) 
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dessa snarare bör sammankopplas med den skapande processen. Det var som sagt i det 

inledande skedet inga allvarligare meningsskiljaktigheter mellan de olika parterna även om 

diskussionerna gick fram och tillbaka angående vilket av modellförslagen som skulle passa in 

mest i den rådande miljön på Kulbacken. Men när avtalet väl hade skrivits så accepterade alla 

parter de överenskomna direktiven. Lars Danielsson uttrycker det som att ”det var nog ett av 

de mer lyckade konstprojekten kan jag tänka mig, i våra trakter”138. Dock försenades arbetet 

och invigningen av museet ett år och då även avtäckningen av Gränslös, vilket skulle kunna 

tänkas vara det enda verkliga oförutsedda hindret i arbetsprocessen.139 

Men trots en smärtfri arbetsprocess så är det antagligen oundvikligt att det uppkommer en 

del praktiska problem som måste överkommas på vägen.140 Ett exempel på detta är att innan 

Nynnell ens hann påbörja sitt arbete visade det sig att den stora stenen innehöll en spricka och 

hon var tvungen att invänta ett nytt likvärdigt block. 
 

 

4.7. Idé (Innehåll/Form) 

Den konceptuella idén – det vill säga de bakomliggande tankarna, idéerna och koncepten – 

med verket Gränslös var inte något som man riktade särskilt fokus på vare sig i det inledande 

skedet eller under arbetets gång, bortsett från att konstverket på något sätt skulle ha en lokal 

anknytning. Det uttalades inte explicit genom något samstämmigt avtal utan verkets 

innehållsmässiga betydelse växte fram hos var och en under arbetsprocessen. Man skulle 

kunna säga att intentionen i stället blev att skapa ett verk som konceptuellt sett var öppet för 

betraktarens subjektiva tolkningar på ett sätt att denne själv tilläts fylla verket med ett 

personligt narrativt innehåll. Intentionen med verket kan därför tänkas ha varit att fånga 

uppmärksamheten hos en heterogen grupp brukare snarare än att styra betraktarnas upplevelse 

mot en förbestämd tolkning. Detta eftersom vi alla är medvetna om att olika erfarenheter och 

kunskaper kan skapa väldigt skilda berättelser och associationsbanor. Trots detta hoppades 

man ändå på att med hjälp av verkets suggestiva kraft kunna väcka ett intresse och en 

nyfikenhet som uppmuntrar betraktaren till att ställa frågor kring verket och studera det 

närmare. Något som förhoppningsvis leder betraktaren vidare upp på kullen där museets 

verksamhet uppenbaras i den annars lite dolda miljön på Kulbacken. Beställarnas intention 

bakom verket blir således i viss mån av en funktionell karaktär. 

                                                 
138 Samtal med Lars Danielsson (2007-12-19) 
139 Kultur- och fritidsförvaltningen (2004-11-20) 
140 Nachmanovitch (2004) Om Murphys lag. 
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 Även om konstverkets symbolik initialt inte var explicit fastlagd hade ändå de olika 

parterna sina egna tolkningar av det. För museets vägnar hade man exempelvis tankar om att 

verket kunde symbolisera en riktning på en kompass som visade besökaren till museet. Det 

hade dock blivit tydligare om skulpturerna hade placerats med ett större avstånd mellan 

varandra. Eller som Hans Ellervik berättade, att verket skulle symbolisera ett ensmärke för att 

dra paralleller till sjöfarten och även då fungera som en navigatör som leder betraktaren fram 

till museet.  

Gränslös är väldigt ren och distinkt i dess formella uttryck och medierar en känsla av 

styrka, stabilitet och trygghet. Det känns som man kan ”lita” på verket, vilket möjligen beror 

på den stora stenens skyddande position över den mindre stenen. Verket skapar en balans 

mellan känsla och förnuft där den stora stenen uttrycker förnuftets stabilitet i kontrast till den 

mindre stenens mer spontana och något naiva känslomässiga uttryck. Här har jag redan 

kommit in på både Lore Nynnells egna intentioner, men även Lars Danielssons tolkning av 

Gränslös som något som utstrålar styrka.  

Det konceptuella budskapet var som sagt alltså inte det viktigaste när det gällde att arbeta 

fram konstverket utan lämnades öppet för konstnären och betraktaren att fylla ut, men det 

fanns alltid latent närvarande hos de olika parterna. Det viktigaste var i stället att det skulle 

vara stort och välkomnande eftersom det är det första man möts av. De ungefärliga måtten för 

verket idag är 160x125x70 cm för den stora stenen och 70x65x35 cm för den mindre. 

 

 

4.8. Material 

Om verkets utformning och idémässiga innehåll inte var det primära i planeringsarbetet så var 

däremot valet av material och verkets uttryck av betydligt större relevans. Verket skulle helst 

mediera ett mäktigt uttryck och enligt Hans Ellervik var det även viktigt att konstverket var 

tillverkat i ett material som gick att finna lokalt inom kommunen. Nynnell hade ursprungligen 

tänkt sig sitt konstverk i grönt och vitt, tillverkat av en stenart hämtad från Kolmården, men 

eftersom beställarna insisterade på att stenen skulle ha en lokal anknytning fick hon ändra 

verkets färger till svart och rött. Detta hade Nynnell absolut förståelse för även om det tog 

emot lite eftersom det påverkade verkets uttryck. 

Det fanns många anledningar för beställarnas önskemål om ett material med lokal 

anknytning. Västervik har historiskt sett varit ett betydande stenbrott och på museet finns idag 

en omfattande stensamling. Man vill även i framtiden kunna använda utsmyckningen på 

Kulbacken som en del av ett pedagogiskt arbete där tanken är att man ska lära sig om olika 
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stenarter genom att själv leta upp dem i den kringliggande miljön. Därför var det en viktig 

förutsättning för verkets existens att det skulle vara en stenskulptur som uppfördes och att 

stenen även skulle var kännetecknande för Västervik. Den stora stenen uppfördes i 

Misterhultsgranit och den mindre i Horsöödorit. Ursprungligen kom man dock överens om att 

utföra den mindre stenen i materialet Källsåkersdiabas, men eftersom detta material inte fanns 

tillgängligt hos stenhuggaren valde man den likvärdiga stenarten Horsöödorit. 

 

 

4.9. Avtäckningen 

Avtäckningen av verket Gränslös skedde som redan nämnts i samband med invigningen av 

museets nybyggnation. Som tidigare nämnts försenades detta ett år men fredagen den 16 juni 

år 2006, i strålande solsken klipptes de blågula banden av ingen mindre än prinsessan 

Christina fru Magnusson. Gästerna var många och dagen till ära bistods ceremonierna av 

fanfarer framförda av en orkester i vilken det ”ingick representanter för inte mindre än sju 

musikkårer”141.  

I stället för att använda sig av det något uttryckslösa sättet att täcka över konstverket med 

en presenning eller ett skynke kom den uppskattade idén från en av Lars Danielssons kollegor 

att man kunde täcka över det med ett segel, vilket ansågs passande ur flera avseenden. För det 

första är konstverket placerat utanför ett sjömuseum och verket i sig inbjuder även till 

tolkningar relaterade till sjölivet. Till exempel kommenterade Nynnell själv sitt verk under 

invigningen bland annat med att det kan tolkas som det alkemistiska tecknet för vatten där de 

två delarna tillsammans bildar en symbolisk våg. Att använda ett segel förstärkte således 

konstverkets koppling till sjölivet och i sin tur konnotationen till Västervik som sjöstad.  

Ett flertal talare avlöste enligt Västerviks-Tidningen varandra under denna dag där bland 

andra Hans Ellervik, kommunalrådet Harald Hjalmarsson, Leif Rosenblad och Lars 

Danielsson kan nämnas.142 Harald Hjalmarsson kom i sitt tal även med den lämpliga 

tolkningen att de båda skulpturerna utgjorde två V:n – en förkortning för Västervik. Men 

precis som verkets titel antyder så är Nynnells intention att man som betraktare ska få tolka 

verket hur man vill utifrån sina egna preferenser, vilket hon även nämnde under sitt 

invigningstal. Verket står enligt henne där för att påminna oss som människor om den 

gränslösa potential som finns i vårt kreativa tänkande.  

                                                 
141 Hjertqvist, Hans. ”Strålande invigning i det vackra försommarvädret”Västevikstidningen. (2006-06-17). 
Sid.18f 
142 Ibid., 
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I sitt invigningstal var Nynnell även noga med att poängtera att detta projekt inte hade 

varit möjligt utan alla inblandade. Det är en komposition av många tankar och önskemål i en 

lång process beroende av många individers arbete. Hon vill därför inte betraktas som en helt 

ensam skapare som allena får ta åt sig av äran. 
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5. Lore Nynnells intention och skapande av Gränslös 
Uppgiften att skapa något för det offentliga rummet, ett rum som är tillgängligt för alla, kan 

under processens gång upplevas som ett omöjligt uppdrag vars mål är att skapa ett ”gränslöst” 

konstverk – ett verk ”tillgänglig för de breda folklagren”143 vilket inte bör vara påträngande 

utan snarare inbjuda till en frivillig uppmärksamhet då verket oftast inte uppsöks avsiktligt. 

En problematik som följer detta är att konst på uppdrag därför ofta inte anses ha samma 

estetiska värde som ”den fria konsten” då konstnärens individuella frihet har beskurits; att det 

krasst sagt blir ett konstverk skapat efter ”den demokratiska kompromissens utspädda 

normal”144. Därför kan en lämplig metod vara att skapa olika ”nivåer” i verket.145 Dessa kan 

återspeglas i det konceptuella innehållet men också i det materiella vilket gör att även den 

mest konstnärligt illitterate brukaren kan ta till sig något av verket. Exempel på detta är 

intentionen att verket på en basal materiell nivå enligt Nynnell ska kunna betraktas utifrån 

enbart dess estetiska egenskaper, som en vacker skulptur vars primära syfte är att skapa 

harmoni. Dock bör det även finnas en djupare betydelse för den som intresserar sig för det. 

Intentionen tycks därför vara att ge det materiella innehållet och dess utformning, placering 

och exponering ett slags egenvärde som en fristående del från det övriga innehållet, med 

förhoppningen att upplevelsen därigenom kan väcka ytterligare intresse för en djupare 

tolkning och förståelse. Själv har Nynnell sin intention och sitt ”budskap” med verket, men 

det är ingenting absolut som är nödvändigt för själva konstverkets existens eller något som 

anses essentiellt i tolkningen av det. Gränslös är, och har intentionen att vara, ett konstverk 

öppet för betraktarens subjektiva tolkningar och reflektioner.  

Gränslös, där det står i dag kan därför betraktas ur tre olika aspekter. För det första kan 

den sägas bidra till en harmonisering av platsen genom att skapa en dynamisk spänning som 

bryter av den rådande miljön på Kulbacken, vilket ger verket en estetisk funktion. Eller så kan 

verket betraktas utifrån en funktionell synvinkel där konstverket utgör ett avbrytande element 

som genom sin utmärkande synlighet lockar en tillfällig besökares uppmärksamhet upp till 

museet på Kulbacken. Men det kan även betraktas på ett djupare psykologiskt plan vilket är 

Nynnells huvudsakliga intention och hennes förhoppning är att detta betraktelsesätt ska 

uppmuntra betraktaren till självreflektion. Att ifrågasätta de strukturer som skapar våra 

identiteter samt bilden av oss själva i relation till vår omvärld. Dock förutsätter detta ett mer 

kontemplativt förhållningssätt till verket. 

                                                 
143 Larsson & Åsbrink (2008). Sid.30 
144 Cornell & Lindblom (1998). Sid.46 
145 Ibid., 
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5.1. Att starta processen 

Den konstnärliga arbetsprocessen kan man säga inleddes vid mötet i januari. Det var här 

Nynnell fick det preliminära uppdraget att ta fram ett antal skissförslag till ett konstverk på 

Kulbacken. Under ett av våra samtal berättar hon att hon direkt efter mötet åkte raka vägen 

hem för att sammanställa alla intryck och önskemål som hon hade samlat upp från beställarna 

under mötet. Detta är hur hon i huvudsak arbetar. I enlighet med det som Nachmanovitch talar 

om när han pekar på olika begränsningars styrka tar Nynnell in och accepterar alla 

oföränderliga faktorer i omgivningen för att sedan utifrån dessa premisser finna sin egen väg 

och omforma dessa till sitt eget ”flöde”.  

När hon sedan under mötet i juli hade presenterat sina skissförslag och här helt hade fått 

klartecken för vilken av modellerna som beställarna ville utveckla gick Nynnell direkt ner till 

det område på vilket de hade planerat att placera verket. Det var i och med detta fastställande 

beslut för en av modellerna som hon fullt ut kunde kanalisera alla de idéer hon burit på inför 

mötet. Som sagt så tänder struktur ”spontanitetens glöd”146 och efter att ha tagit in deras 

önskemål gick hon nu ner på platsen för att även här finna sitt eget ”flöde” utifrån den för 

verket planerade omgivningens uttryck. Genom att säkert veta vilken av modellerna som 

skulle realiseras kunde Nynnell lägga all sin energi på att för sin inre syn utveckla det vidare i 

dess tilltänkta kontext. Nu var processen verkligen igång. 

 

 

5.2. Nynnells arbetsprocess 

I ett inledande skede när Nynnell skapar något är det viktigt för henne att finna ett inre flöde 

som sedan låter verket ”växa fram”. Hon har sin stil, ”det uttrycksmedlet genom vilket självet 

rör sig och ger sig tillkänna”147. Hon tar sedan in alla kringliggande faktorer, som exempelvis 

beställarens önskemål platsens utformning och så vidare, för att sedan omvandla dessa till vad 

som förhoppningsvis genom korsningen skapar en ny uttrycksform för konstnären präglad av 

hennes ”handstil”. Detta för att förhindra att verkets uttryck blir mekaniskt och utan känsla. 

Hon berättar att det är en esoterisk resa hon gör när hon skapar för att finna en symbolisk 

konst från äldre tider som kan appliceras än idag, något allmänmänskligt. Men det här är 

något som hon finner ”otroligt energikrävande” och då särskilt när det gäller offentliga 

uppdrag eftersom det är så många faktorer att ta hänsyn till. Dock är detta en process som hon 

finner nödvändig för att fånga konstens ”nerv”.  

                                                 
146 Nachmanovitch (2004). Sid.85 
147 Ibid., Sid.30 
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Utifrån dessa uppgifter tänker hon sedan en hel dag, dock inte rationella tankar utan tankar 

utifrån hennes känslomässiga intryck. Därefter sätter hon sig ner och utformar små modeller i 

lera, men undviker i detta stadium att tänka för mycket eftersom det kan hämma spontaniteten 

i skapandet. Hon låter i stället fingrarna knåda leran för att sedan se vart det leder. Därefter 

låter hon det gå ytterligare en dag då hon gör någonting helt annat för att sedan nästa dag 

återgå till modellerna. Hon tar här bort några, gör några nya eller kanske ändrar något på de 

tidigare modellerna. Detta är en process som hon anser får ta sin tid för att slutligen se vilken 

av modellerna som har bestått och som hon har fastnat för. Dock anser hon att man kan 

riskera att arbeta för mycket med modellerna så de blir överarbetade vilket leder till att man 

förlorar den ursprungliga idén. Just i projektet med Gränslös tog hon sedan med sig ett urval 

av modellerna för att visa för beställarna. Genom deras åsikter och tankar fick hon sedan 

ytterligare feedback och direktiv som hon tog in i sökandet efter sitt eget uttryck. 

I det inledande skedet av arbetet med Gränslös hade hon direkt ingen konkret idé, vilket 

antagligen är en normal utgångspunkt om man inte, som Josephson säger, utgår ifrån något 

som brutit sig loss och som man vill utveckla vidare (se ovan). Dock hade Nynnell redan vid 

de första diskussionerna en klar uppfattning om vilket uttryck hon ville att verket skulle 

förmedla. Eftersom miljön på Kulbacken är så detaljrik med många runda former kände hon 

att det skulle skapa en mer harmonisk balans om verket var av ett icke-figurativt uttryck samt 

med ett strikt formspråk. Hon ville även att det skulle bryta av mot tornets uppåtsträvande 

karaktär vilket var en av anledningarna till varför hon inte ansåg den svart/vita modellen 

(figur 1) vara passande i just det här sammanhanget. Den triangulära formen ansåg hon spela 

väl med tornets cylinderform. 

Ursprungligen ville som sagt Nynnell egentligen att skulpturen skulle uppföras i marmor 

och färgerna grönt och vitt, dels för att skapa ett mer artificiellt uttryck, men även för att bryta 

av mot de andra stenskulpturerna i Västervik som överlag går i svarta, gråa och röda toner. 

Dock var, vilket tidigare nämnts, användningen av ett lokalt material en viktig aspekt att ta 

hänsyn till för att det överhuvudtaget skulle bli ett konstverk. Nynnell hade helst önskat att 

hon hade blivit informerad om detta i ett tidigare skede eftersom hon eventuellt utifrån den 

informationen hade utgått från ett annat formspråk. Hennes intention var nämligen 

ursprungligen att den strikta formen skulle utgöra en kontrast till det mer artificiella 

färguttrycket. Men så här i efterhand är hon trots allt nöjd med resultatet och att den vita 

stenen ändå inte hade uppnått den önskade effekten eftersom det vita redan finns representerat 

genom det vita tornet. 
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I ett tidigt skede hade Nynnell enbart tänkt sig att konstverket skulle utgöras av endast en 

sten, men för att skapa mer plasticitet i verkets uttryck bestämde hon sig för en stor och en 

liten sten placerade bredvid varandra. Enligt min mening bidrar detta till att verket utstrålar ett 

mer sammansatt uttryck. Det ter sig mer mångfasetterat och komplext eftersom stenarna 

skapar en spänning mellan varandra som uppmuntrar till en djupare tolkning. 

Placeringen av verket var väldigt viktig för Nynnell i hennes skapande eftersom verkets 

kontext och placering inverkar på det slutliga uttrycket. Hon gjorde därför en pappmodell av 

verket i skala 1:1 och gick runt på platsen som var uttänkt för att mer exakt välja ut var verket 

skulle placeras. Beställarna medverkade med sina åsikter även om Nynnell själv främst gick 

på sin egen känsla för att finna den perfekta platsen. Att låta känslan styra är genomgående i 

Nynnells skapande. Intellektet kommer efteråt och motiverar känslans beslut. 

Pappmodellen använde hon även för att ge stenhuggaren, Karl Edström, en konkret 

modell att utgå från när han skulle såga till själva formen. I början var han skeptisk till om det 

skulle vara möjligt att balansera en så tung sten med den smala basen och det breda övre 

partiet. Detta visar på det som Becker behandlar i sin bok om skillnaderna i konstnärligt 

arbete och hantverksarbete där hantverkarna är mer traditionsbundna. Nynnell var övertygad 

om att det skulle fungera om verket bara förankrades väl, men fick till slut ge med sig och 

smalna av verket något upptill. Även detta kan relateras till Beckers tankar då han menar att 

konstverk skapas i en konstvärld snarare än av en enskild konstnär. Vissa val styrs helt enkelt 

av yttre praktiska faktorer.  

När det gällde det tekniska generellt hade hon hela tiden hjälp att tillgå från stenhuggeriet 

då det var här hon skapade verket. Eftersom hon behövde hjälp att vända på det tunga 

stenblocket kunde hon inte arbeta i sin egen ateljé. 

Under arbetets gång, efter det att avtalet hade skrivits, uppkom många nya idéer för 

Nynnell men eftersom det var ett beställningsarbete och alla hade kommit överens om hur 

verket skulle utformas fick dessa idéer, i enlighet med Josephsons teorier om utbrytning, 

vänta till eventuella framtida projekt. Här skulle det bli alldeles för riskabelt att så långt in i 

processen ändra på det redan överenskomna.  

Hade det varit ett konstverk skapat på konstnärens egna premisser hade det slutgiltiga 

verket kanske blivit något helt annat på grund av de idéer som uppkom under arbetets gång. 

Men genom dessa spekulationer hamnar man i den svåra frågeställningen om när ett verk är 

en ”övning” och när det egentligen är fullbordat.148 När är ett verk färdigt om det hela tiden 

                                                 
148 Nachmanovitch (2004) 
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genererar nya idéer? Just i beställningssammanhang blir det tydligt och i fallet med Gränslös 

extra tydligt i och med att det även avtäcktes. Vilket också är det som enligt Becker oftast 

avgör när en konstnär vet om ett konstverk är färdigt eller inte. Verket är helt enkelt färdigt 

när det måste vara färdigt.149 
 

 

5.3. Intentionen 

Herbert Read skriver i sin bok Modern Sculpture – A Concise History om hur futuristernas 

manifest än idag påverkar konsten och då särskilt skulpturen med ”an ideal of dynamism, of 

environment and atmosphere, of interpenetration and ‘physical transcendentalism’”150. 

Nynnell bör dock inte betraktas som en futurist men precis som Read nämner så har det även 

påverkat andra skulpturala inriktningar och påminner mycket om det som Nynnell eftersträvar 

med sina skulpturer. Särskilt med Gränslös eftersom hon här har arbetat mycket med platsen 

och att finna den rätta dynamiken för hur verket påverkar rummets helhet direkt samt indirekt 

och därigenom oss som betraktare. Enligt Peter Cornell har all meningsfull offentlig konst 

varit platsspecifik, långt innan begreppet myntades och han menar att den får sitt liv i en 

växelverkan ”mellan platsens verk och verkets plats”151.  

I Dan Jönssons artikel ”Konstnärskult på topp i Tyskland” nämns konstnären Vassily 

Kandinskys syn på konsten som någonting ”bortom det personliga och individuella”152 vilket 

även går att återfinna i Nynnells konstsyn. I likhet med Kandinsky betraktar hon konstnärens 

roll främst som en förmedlare av krafter större än denne själv.153 I sitt skapande rör sig 

Nynnell mot mysticismen och det djuppsykologiska. Hon säger att hon skapar ”magisk 

skulptur” animistisk skulptur i motsats till exempelvis konstruktivisternas helt opersonliga 

verk där ändamålet med skulpturen är med Herbert Reads ord att skapa objekt ”which focus 

and crystallize emotions that are not so much personal as public, and stand in relation to 

society, not as representations of the external world, much less as expressions of the artist´s 

personal consciousness or feeling, but rather as catalysts of a collective consciousness”154. 

Detta sammanfattar väl intentionen med Gränslös eftersom det inte är ett verk som ger utlopp 

för konstnärens personliga känslor i en romantisk anda utan i stället söker något 

                                                 
149 Becker (1982) 
150 Herbert Read. Modern Sculpture – A Concise History. Thames and Hudson. New York. 2:a upplagan 
([1964]1987) sid.141 
151 Cornell & Lindblom (1998). Sid.92 
152 Dan Jönsson. ”Konstnärskult på topp i Tyskland” Dagens Nyheter. Kulturdelen (2008-12-13). Sid.14f 
153 Ibid., 
154 Read ([1964]1987). Sid.71 
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allmänmänskligt. Detta går således att i hög grad relatera till Carl Jungs djuppsykologiska 

teorier om balans och harmoni, där det omedvetna anses innehålla skapande och läkande 

krafter.155  

Det är Jungs teorier om det arketypiska som är genomgående i Nynnells skapande och 

uppfattning av konsten. Det arketypiska är innehållet i ett kollektivt medvetande, något som är 

universellt och allmänmänskligt oberoende av ras, religion eller kultur, en underliggande 

struktur som ”ligger bakom det enskilda uttrycket”156. Detta kan inte iakttas direkt ”utan 

endast genom förmedlande symboler”157. Symbolen lever endast så länge som den kan 

uppväcka en känsla av mening hos den enskilda människan och förvandlas därför till tecken 

så snart dess innebörd formuleras och översätts i rent begreppsliga termer. Symbolerna 

uttrycker således förhållanden och känslor som inte entydigt kan översättas i någon annan 

form. ”De utgör det omedvetnas och drömmens språk, som i första hand talar och uttrycker 

sig i och genom bilder, när det vakna medvetandet i första hand tänker och uttrycker sig 

genom ord”158. 

I likhet med Jung betraktar Nynnell människan som mångfasetterad och mångskiktad där 

man för att nå självkännedom måste skala bort de yttre lagren av vår personlighet som hindrar 

oss från att finna våra sanna jag. Med andra ord kan man säga att hennes intention i fallet med 

Gränslös var att verket ska utgöra en språngbräda i processen mot Självet och betraktarens 

individuation. Begreppet individuation bör inte förväxlas med individualism eftersom vi inte 

enbart söker individuation för vår egen skull utan för att bli hela varelser integrerade i 

samhället. I individuationsprocessen måste vi genomgå olika stadier och möten vilka 

representeras av de redan nämnda så kallade arketyperna. För att klara detta måste vi släppa 

våra yttre masker och möta vårt eget mörker.159 Med Gränslös vill således Nynnell skapa en 

arketypisk symbol i form av ”Kungen och hans narr”.160 Hon tänkte sig att den stora stenen 

symbolisera en kung och den mindre stenen dennes narr. Och då inte en narr i egenskap av att 

vara en underhållare utan genom att representera kungens omedvetna, dennes skugga.  

Nynnell menar att vi människor formar vår identitet och våra val utifrån individerna i vår 

närmaste omgivning. Genom att umgås med någon som kan tyckas vara ens totala motsats 

uppmärksammas vi på det vi skulle kunna förbättra hos oss själva, detta för att sedan skapa en 

                                                 
155 Nationalencyklopedin. Sökord: ”Jung” (2008-10-02) 
156 Kurt Almqvist. Att läsa Jung – Om arketyper, kultur, induvidation, religion och politik. Natur och Kultur. 
Stockholm (1997). Sid.38 
157 Ibid., Sid.40 
158 Ibid., Sid.40f 
159 Vivianne Crowley. Den andlige Jung – En Introduktion. Svenska förlaget. Stockholm (2001) 
160 Samtal med Nynnell (2007-12-15) 



 

 44 

bättre balans gällande vår egen person. Genom att konfrontera sin skugga, det omedvetna, ser 

kungen (eller vi som betraktare) aspekter av sig själv och kan utifrån dessa lära känna sitt inre 

och fatta rättfärdiga beslut.161 Skuggan är som sagt enligt Jung det omedvetna och det är här 

vi döljer oönskade sidor av oss själva, det som inte stämmer överens med vår självbild. Det 

behöver nödvändigtvis inte enbart vara negativa egenskaper utan sådant som vi genom vår 

omgivning och vår delaktighet i samhället har lärt oss inte vara önskvärt. Om vi dock inte 

vågar se vår skugga kan det leda till att vi lever ett destruktivt liv.162 Intentionen med 

Gränslös var därför att det skulle kunna betraktas på ett djupare plan och leda oss fram till vår 

inre skugga. 

                                                 
161 Samtal med Nynnell (2007-12-15) 
162 Crowley (2001) 
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6. Analys 

Det har nu redogjorts för hur Nynnell arbetade med sitt uppdrag att skapa Gränslös samt för 

de olika direktiven från beställarna som hon var tvungen att ta hänsyn till. Även platsens 

betydelse för Nynnells skapande har påvisats och frågan som nu följer är hur dessa faktorer 

tillsammans påverkade verkets utformning och nuvarande existens. 

I det utvalda fallet får man inte så mycket ut av att undersöka de tidiga skissförslagen för 

att se dess genealogiska utveckling. Detta eftersom alla förslagen utgjorde för varandra 

oberoende förslag och då skissen som valdes ut accepterades formmässigt med dess befintliga 

uttryck redan i det första utkastet. Att utifrån skissernas utveckling finna det ”skapande 

ögonblicket” som Josephson talar om blir därför inte här aktuellt. De enda förändringarna som 

har skett med den utvalda skissen var att materialet byttes ut samt att den större stenens övre 

parti smalnades av på grund av praktiska omständigheter. Visserligen påverkade detta 

Nynnells ursprungliga intentioner då hon hade velat skapa ett verk som utmanade fysikens 

lagar och balanserade på gränsen till om det skulle falla. Även det förändrade materialet 

påverkade verkets uttryck eftersom den nu valda röda och svarta stenen sammansmälter med 

den kringliggande naturen i för hög grad. En vit och grön sten hade troligtvis varit mer 

utmärkande.  

Dock blir det i stället intressant att undersöka av vilken anledning de andra skisserna 

refuserades samt relationen till den utvalda platsen. Eventuellt kan det påstås att det är utifrån 

platsen som det verkliga skapandet därför inträffade, eftersom det var utifrån denna som både 

Nynnell och beställarna främst hämtade inspiration. Dock vill jag här förtydliga att trots att 

Nynnell i hög grad influerades av platsen i sitt skapande blir inte konstverket utifrån hennes 

intentioner platsspecifikt i den bemärkelsen att det inte skulle kunna placeras på en liknande 

plats i någon annan stad. Verket har ingen, utifrån dess autonomi, beroende lokal koppling till 

platsen. Dock blir det annorlunda utifrån beställarnas intentioner där en av verkets 

förutsättningar var att det skulle ha en lokal anknytning. 

Genom skisserna kan man observera att Nynnell har tagit in beställarnas önskemål när det 

gällde att skapa något stort. Hon har arbetat med massiva, solida former där endast figur 2 

direkt använder sig av hålrummet som en del av skulpturen. Visserligen använder hon sig 

även i figur 3, 4 och 5 av rummet som en del av verket, men då genom spänningen mellan vad 

som skulle kunna vara två separata skulpturer. Däremot har hon arbetat mycket med ytliga 

fåror och hack på flera av skisserna.  
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Efter att själv ha undersökt den kringliggande miljön på Kulbacken är även jag av 

uppfattningen att verket som valdes ut var det mest lämpade. Det harmoniserar platsen genom 

att skapa och manifestera rummet samtidigt som det utgör en fristående skulptur med sin egen 

identitet. Figur 6 och 7 hade antagligen inte fungerat harmoniserande i relation till 

utsiktstornet som är av en liknande karaktär, och detta är även anledning till varför Nynnell 

inte heller ansåg figur 1 vara passande just här. Dock skulle figur 6 enligt mig kunna skapa ett 

stämningsfullt uttryck om den i stället hade skapats i materialet glas med en påkostad 

ljussättning, men eftersom beställarnas huvudkrav var att konstverket skulle uppföras i sten 

skulle inte detta vara möjligt. Även ur en praktisk synvinkel hade det varit vanskligt eftersom 

området på Kulbacken ligger relativt avskilt och därmed frambringar en ökad risk för 

sabotage. Figur 4 och 5 hade fungerat på samma sätt som Gränslös då de två delarna skapar 

en spänning som ”drar in” den omkringliggande miljön. Dock genererar figur 4 ett 

fornhistoriskt uttryck som inte känns nyskapande eller framåtsträvande. Figur 5 hade 

antagligen blivit för solid och ”tyngt” ner platsen då även det bakomliggande berget ger ett 

massivt uttryck, även om den hade lättat upp platsens tyngd en aning tack vare dess placering 

på ett av kubens hörn. 

Gränslös med sitt modernistiska formspråk tillför något nytt på Kulbacken och trots sin 

massivitet uttrycker den en balanserad, uppåtsträvande lätthet genom att den är utformad med 

en smalare bas i relation till kroppen. Verket tycks växa från marken. Genom sin form lyckas 

Nynnell även förena sina egna intentioner med beställarnas önskemål och verket förmedlar 

både en lokal tillhörighet och en mänsklig frågeställning om oss som individer i ett samhälle.  

Om man går efter Nynnells intentioner där skulpturen symboliserar kungen och hans narr 

så är verket således helt i enlighet med Krauss teorier. Platsen är inte av betydelse för verkets 

”egentliga” mening, vilket innebär att det egentligen inte är platsspecifikt. Den enda 

förutsättningen är att det placeras på en öppen plats där det får stå för sig självt. Det som 

platsen bidrar med är däremot en förstärkning av verkets uttryck. Där det idag är placerat 

uttrycker det en känsla av att vilja säga något viktigt till den som är beredd att lyssna och det 

finns även något drömmande med verkets placering. Verket genererar således ingen realism 

utan gör snarare anspråk på en idealism som vill påminna oss människor om ”sannare” 

värden. Går man däremot efter beställarens intentioner så blir schematiseringen 

platslös/platsspecifik i stället det motsatta eftersom konstverket utifrån detta perspektiv 

konnoterar till sjöfarten och det som symboliserar Västerviks kommun. 
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7. Avslutande diskussion 

Konstverket Gränslös där det är placerat idag tycks vara ett uppskattat inslag både av 

brukarna och av beställarna. Det är väl integrerat med den kringliggande miljön vilket gör att 

det inte stör någon men ändå finns där för den som är beredd att lyssna. Utifrån statens 

betänkande SOU 1995:18 och deras direktiv kan man därför säga att det uppfyller sitt syfte 

som ett offentligt konstverk.  

Titeln på uppsatsen – ”Att skapa något gränslöst” – valdes för att uppmärksamma läsaren 

på problematiken med att skapa ett offentligt konstverk för en heterogen publik med olika 

referensramar samtidigt som verket ska kunna uppfylla alla de kringliggande praktiska 

kraven. Naturligtvis finns det gränser inom det offentliga skapandet, till och med fler än inom 

det egna skapandet, men det är i och med dessa gränser som jag anser att det ”gränslösa” 

uppdraget uppstår. På grund av alla begränsande faktorer som uppstår i offentliga 

sammanhang i form av hänsyn till brukarnas religion, politiska tillhörighet etcetera eller 

finansiering, formas outtalade krav om en konst för alla utan att konsten för den skull ska 

förlora sina estetiska kvalitéer – en gränslös konst. Detta var även något som Nynnell tänkte 

på när hon döpte sitt konstverk eftersom hon med sin konst strävar efter att skapa något som 

talar till det allmänmänskliga. 

För att använda sig av Josephsons terminologi angående Lore Nynnells arbetsprocess kan 

man säga att hon började som en formkonstnär i och med att hon först sökte efter den 

adekvata formen passande för miljön på Kulbacken. Detta fortlöpte sedan med att hon senare i 

processen övergick till att bli mer av en innehållskonstnär eftersom själva uppdraget gick ut 

på att skapa ett verk som var relaterbart till sjölivet. Formen tillgavs då ett innehåll i egenskap 

av att symbolisera det alkemiska tecknet för vatten eller ett ensmärke vilket därigenom skulle 

konnotera till sjölivet. Därefter skedde en växling mellan dessa olika konstnärsperspektiv 

genom den kvarvarande processen. För att använda sig av ytterligare ett förklarande begrepp 

från Josephson kan man även påstå att Nynnell arbetade med utfyllnad för att sedan övergå i 

en sammanhållning i fallet med Gränslös. 

När det gäller det nyskapande i relation till det konventionella med konstverket Gränslös 

så kan sägas att formen i stort sett följer ett i dag vedertaget modernistiskt formspråk. Detta på 

så sätt att konstnären genom sitt konstverk strävar efter den renaste formen där endast den 

mest essentiella informationen förmedlas. Verket är trots dess modernistiska formspråk av en 

monumental karaktär där det nyskapande i stället går att återfinna i verkets öppenhet för 
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alternativa tolkningar samt dess utmärkande karaktär gentemot Kulbackens annars detaljerade 

miljö. Även skapandeprocessen har, som tidigare redogjorts, överlag skett enligt det 

konventionella sättet att producera ett konstverk inom en konstvärld. Eventuellt hade 

skapandet varit mer experimentellt med en mer tillåtande budget.  

I avsnittet Valmöjligheter nämns hur konstnären påverkas av olika faktorer i de stora och 

små besluten som tas i processen fram till det slutgiltiga verket samt även hur de negativa 

valen, det vill säga de idéer som aldrig realiseras, kan vara intressanta att ta i beaktande vid 

betraktelsen av ett offentligt konstverk. Genom att ställa sig själv som betraktare frågor om 

exempelvis varför konstnären valde att använda sig av ett visst material eller formspråk 

kanske vi som betraktare uppmärksammas på vissa detaljer i vår närmiljö som annars 

förbises. Offentliga konstverk kan på så sätt få oss att stanna upp och lära känna vår 

omgivning bättre. Det vill säga om inte konstverket självt inkluderas i osynligheten och blir 

en del av vårt vaneseende. 

Vem som är den egentlige skaparen av Gränslös råder det ingen tvekan om för att 

återkoppla till den inledande texten. Även om Nynnell har haft vissa styrande direktiv att följa 

har hon fått arbeta relativt fritt i sitt skapande. Beställarna har lyssnat till hennes idéer och 

accepterat merparten av hennes tankegångar och förslag utan omfattande redigeringar. Inte 

heller stenhuggaren kan betraktas som någonting annat än en viktig medskapande del i 

processen eftersom han endast gjorde själva utsågningen utan att bidra med några nya idéer. 

Därför kan avslutningsvis konstateras att även om skapelsen av ett konstverk omfattar en 

betydligt större sfär än den som utgörs av konstnären själv är det trots allt dennes engagemang 

och upplevelser av de kringliggande intrycken som gör verket till det konstverk som det 

slutligen resulterar i. En stor del av skapandet ligger därför i hur konstnären väljer att använda 

sig av den kringliggande miljön samt av sina egna och materialets begränsningar och 

möjligheter.  

Genom att i denna studie undersöka skapelsen av ett offentligt konstverk har det 

förhoppningsvis visats på hur en fördjupad insikt om ett konstverks historia kan få oss som 

betraktare att ta det till oss på ett nytt plan. Detta i stället för att se den offentliga konsten som 

av staten eller kommunen påtvingade utsmyckningar. Dessutom kan det även visas på de 

många möjligheter som finns inom den offentliga konstsfären om man låter konstverket 

samspela med det sociala livet. 
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9. Bildbilaga 

9.1. Skisser 

 
 

  
 

     Figur 1-b Skiss i sten 

Figur 1-a Skiss i lera 

    

 
Figur 2 Skiss i lera                    Figur 3-a Skiss i lera       Figur 3-b Skiss i sten 

 

 

                 

       Figur 4 Skiss i lera                      Figur 5 Skiss i lera 

 

   

 

 Figur 6 Skiss i lera  Figur 7 Skiss i lera 
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9.2. Gränslös 
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