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The artist Carolina Falkholt has during the recent years emerged as one of Sweden's most 

renowned artists, although she has a long background in graffiti and mural painting. During 

2013 and in the beginning of 2014, there has been several media storms around her paintings. 

In the center of the conflict is both the subject, the female genitalia, and the placement, in the 

public sphere.  

  

This thesis aims to investigate why Carolina Falkholt paints these types of murals, and why 

people get offended by them. I also study how the media portrays the debate. My study is a 

discourse analysis of the media discussions around five of Falkholt’s mural paintings.  

Around the works are two discourses that are in conflict with each other. They are the 

discourse of Falkholt’s defenders and the discourse of her critics. None of them seem to 

dominate the other, except locally in some places. Carolina Falkholt’s own way of speaking 

about her art also forms a separate discourse, as she emphasizes her feminist agenda more 

than what the defenders do. Critics emphasize the image’s unsuitability in the public 

environment and defenders emphasize art's aim to generate debate.   

  

Carolina Falkholt’s works are public in two ways. Firstly, they are in the public domain, and 

secondly they generate mass media attention, placing them in the press publicity. We can see 

in my theory background that women are structurally deprived space both in the physical 

public sphere and in the media. Carolina Falkholt breaks this pattern, since she deliberately 

takes up space in both these spheres. 
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1. Inledning 

2013 var ett år då konstnären Carolina Falkholt målade många väggar och var orsak till flera 

mediestormar. Det som tycks provocerande med hennes verk är valet av motiv: det kvinnliga 

könsorganet. Eller som Carolina Falkholt själv uttrycker det: fittan. Jag har förundrats över att 

Carolina Falkholt ständigt återkommer till detta motiv, trots att det många gånger utsätter henne 

för kritik och hätska känslor från betraktare. 

Första gången jag såg Carolina Falkholt var det som animerad lerfigur i kortfilmen Blue, 

Karma, Tiger som visades i SVT hösten 2006. Filmen visade tre graffitimålare som med sin 

konst ville göra staden vackrare och mer färgglad. Vid denna tid hade Carolina Falkholt ännu 

inte gått ut med sitt riktiga namn, utan arbetade under sitt alias Blue. Något år senare målade 

hon en stor bild av ett kvinnligt könsorgan som fortfarande täcker hela ingången till 

loppmarknaden Kommersen i Göteborg, som en protest mot machoattityden som hon mött i 

graffitivärlden.  

De väggmålningar som jag behandlar i den här uppsatsen är alla målade under 2013 och början 

av 2014. De finns i Avesta, Halmstad, Härnösand, Umeå och Nyköping. Jag har valt dessa verk 

för att de alla innehåller avbildningar av kvinnliga genitalier och finns i det offentliga rummet. 

Vissa av bilderna har skapat kontrovers i sina städer, medan andra inte har gett upphov till 

offentlig debatt.  

När jag bestämde mig för att min C-uppsats skulle handla om Carolina Falkholt insåg jag att 

det fanns många olika sätt att studera hennes praktik, men att det mest meningsfulla för mig 

skulle vara att fokusera på hennes feministiska gärning, och på att analysera reaktionerna på 

hennes konst. 

Urbana människor översköljs dagligen av reklam där kvinnor objektifieras i kommersiellt 

syfte, och därför kan det tyckas märkligt att stiliserade konstverk föreställande kvinnokroppar 

framkallar en så hätsk debatt. Samtidigt verkar vi ha vant oss vid de offentliga konstverk som 

föreställer nakna män. Hur kommer det sig? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad som driver Carolina Falkholt att ständigt 

återkomma till det kvinnliga könsorganet som motiv, trots att hon många gånger möter hårt 

motstånd från betraktare. Jag vill också ta reda på vad detta motstånd beror på. De som främst 

har gjort sig hörda i pressen är kommunpolitiker och andra myndighetspersoner såsom 

rektorer. Detta gör mig nyfiken på hur det går till när media skildrar, eller kanske skapar, en 

debatt. 

Frågeställningar: 

 Varför återkommer Carolina Falkholt ständigt till fittan som motiv? 

 Vilka blir reaktionerna på att kvinnans kropp på detta sätt tar plats i det offentliga 

rummet, och blir det likadana reaktioner på manlig nakenhet? 

 Vilken roll spelar media i debatten kring ett konstverk? 

 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till medierapporteringen kring fem specifika verk av Carolina 

Falkholt. I de fall som kommunerna, eller andra relevanta myndigheter, har gjort uttalanden 

om verken i sina egna officiella kanaler, har dessa också tagits med. Jag har valt dessa källor 

eftersom att jag är intresserad av den bild som framställs offentligt av Carolina Falkholt och 

hennes konstverk. De bilder som jag valt att undersöka innehåller samma typ av motiv och är 

alla utförda i Sverige under 2013-2014. Det finns visserligen fler bilder med samma typ av 

motiv och placering, men fem kändes för mig som ett maximalt antal att klara av inom den 

givna tidsramen. De fem verk jag valt innehåller alla en avbildning av det kvinnliga 

könsorganet. Dessa konstverk finns i Avesta, Halmstad, Härnösand, Umeå och Nyköping.  

Urvalet av artiklar har skett genom att jag använt en sökmotor på internet för att hitta 

tidningsartiklar där konstnärens namn och konstverkets ort nämns. Inlägg på privatpersoners 

bloggar har sorterats bort, men i ett par fall har jag valt att använda material från hemsidor 

eller bloggar som tillhör myndighetspersoner eller myndigheter. Sociala medier har heller inte 

använts, eftersom att materialet som finns där är allt för stort. Kring konstverken i Umeå, 

Avesta och Härnösand har det inte skrivits överdrivet mycket i pressen, och därför har allt jag 

hittat tagits med. Däremot har det skrivits mycket kring verken i Halmstad och Nyköping, 

varför jag valt ut artiklar från de största tidningarna, samt lokaltidningarna för respektive ort. 

Artiklar som upprepar samma information som jag redan samlat in har sorterats bort. 
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1.4 Metod  

För att besvara mina frågor görs en fallstudie på de fem offentliga konstverken. Fallstudien 

bygger på analyser av de insamlade tidningsartiklarna som berör konstverken, samt 

informationen från till exempel kommunernas hemsidor. Det insamlade materialet jämförs 

med teoribakgrunden samt bakgrundsbilden av Carolina Falkholt. Jag tittar särskilt på de två 

skilda diskurserna kring hennes verk och konstnärskap, den kritiska och den försvarande 

diskursen.  

David Howarth, som har skrivit en bok om begreppet diskurs, beskriver begreppet som 

komplext. För vissa är diskursanalys ett snävt företag som koncentrerar sig på ett enda 

uttalande eller samtal, medan andra ser diskurs som synonymt med hela det sociala och 

politiska systemet.1 Howarth menar att det inte bara finns en enda metod för diskursanalys, 

utan många. En metod som nämns är den problematiserande strategin, som förknippas med 

filosofen Foucault. Den metoden försöker visa på att de dominerande diskursiva 

konstruktionerna är tillfälliga och politiska. 2 Till exempel finns det kanske politiska motiv 

bakom att kalla Carolina Falkholts verk för opassande, eller för den delen bakom att försvara 

dem. Foucault menar i sin bok Diskursernas kamp att diskurs inte ska uppfattas som alla de 

saker som man säger, och inte heller som sättet att säga dem. Diskursen kan istället ses som 

en konfliktplats och ett konfliktvapen. Diskursen är ett vapen för makt och en diskurs kan 

vara dominerande över en annan. Dessa maktförhållanden är sällan konstanta och vilken 

diskurs som dominerar kan ändras med tiden.3 

När en artikel granskas för att se hur tillförlitlig den är kallas det källkritisk analys. Det är 

dock inte detta uppsatsen ägnas åt, utan jag fokuserar istället på de föreställningar som 

artiklarna förmedlar och försöker bena ut vad Carolina Falkholts kritiker och försvarare 

egentligen säger och vad uttalandena innebär i ett politiskt perspektiv. 

Min teoretiska utgångspunkt är feministisk, vilket i det här fallet innebär att jag utgår från att 

det finns könsbundna orättvisor överallt, även inom konsten och i det offentliga rummet, 

inklusive media. I min teoribakgrund har särskild vikt lagts på feministisk teori. 

                                                           
1 Howarth David Diskurs Liber, Ljubljana 2007 s. 10 
2 Howarth 2007 s. 150 
3 Foucault, Michel Diskursens kamp Brutus Östlings bokförlag Symposion, Stockholm 2008 s. 181-182 
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Jag skulle även vilja kalla min metod feministisk eftersom att jag lägger vikt vid hur Falkholts 

kön påverkar hennes bildvärld och hennes mottagande av publiken. Jag bygger också min 

analys på vilken plats kvinnor tillåts ta som subjekt i det offentliga rummet. Anne D’Alleva, 

som skrivit en handbok om metod och teori inom konstvetenskap, anser att det inte räcker 

med att studera ett verk av en kvinnlig konstnär för att studien ska vara feministisk, utan det 

krävs också att författaren funderar över på vilka sätt konstnärens kvinnliga identitet påverkar 

hennes konst och hennes karriär.4 

Det går självklart att reflektera kring om jag hade kunnat välja en annan metod för att få svar 

på mina frågeställningar. Att genomföra intervjuer hade kunnat skapa en djupare förståelse för 

de citerade personernas uppfattningar, och minskat risken för att få uttalanden som 

förvanskats i media. Men genom att använda mig av redan befintliga uttalanden minskar jag å 

andra sidan risken att själv förvanska de intervjuades svar. Eftersom att jag var intresserad av 

medias eventuella roll som skapare av debatten, kände jag att det skulle ge mig mer att arbeta 

med artiklarna som material, än med egna intervjuer.  

Jag har också valt bort bildanalys som metod. Detta eftersom att jag anser att den metoden 

inte skulle kunna besvara mina frågor. Att skärskåda själva konstverken skulle inte kunna 

säga mig något om till exempel varför konstnären framställt dem eller om hur de mottagits av 

publiken. Jag ser det som att Carolina Falkholts berättelser om sin konst är en stor del av 

själva konstverken, och att även betraktarna har en roll i dessa. Men de delarna av 

konstverken finns utanför dem, i deras kontext, och inte i dem. 

Det refereras mitt material då och då till ”debatten”, och jag är osäker på vad som menas med 

uttrycket i det här sammanhanget. Har debatten förts någon annan stans än i tidningsmedia? 

Var i så fall? I sociala media? I så fall verkar det förstås märkligt att jag valt bort sociala 

media som undersökningsfält. Men för mig handlar det delvis om att sociala medier är ett 

alldeles för stort och oregerligt material, som jag inte vet hur jag skulle kunna bearbeta. Vilka 

av alla hundratals kommentarer skulle jag välja ut för att få representera diskursen? Självklart 

hade jag kunnat göra en kvantitativ analys av kommentarerna i fälten, men detta hade varit ett 

mycket mer omfattande arbete än vad som tidsramen tillåtit. 

När jag använder mig av tidningsartiklar har urvalet av vem som ska få uttala sig i denna 

offentliga kanal redan gjorts, och detta urval intresserar mig också.  

                                                           
4 Anne D’Alleva Methods and theories of art history Laurece King Publishing, London 2012 s.65 
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1.5 Disposition 

Uppsatsens första kapitel går igenom arbetets problemformulering och de avvägningar jag 

gjort inför studien. Här redogörs för mina utgångspunkter och för min förförståelse för ämnet. 

I detta kapitel redogör jag också för de teorier jag valt till min uppsats. Dessa ska hjälpa mig 

att svara på mina frågor. I kapitel två tecknar jag en bakgrund kring Carolina Falkholt, 

baserad på texter från populärkulturella publikationer och nyligen skrivna tidningsartiklar, 

som inte har fokus på något av de konstverk som min undersökning berör. Det tredje kapitlet 

innehåller min fallstudie på medierapporteringen kring fem muralmålningar av Falkholt. 

Målningarna behandlas var och en för sig till en början. I det fjärde kapitlet analyserar jag 

materialet och jämför det mot min teoribakgrund. I kapitel fem för jag en slutdiskussion och 

redovisar de svar jag funnit på mina frågor. 

1.6 Litteratur och tidigare forskning 

Carolina Falkholt har under senare åren seglat upp som en av de mest omskrivna konstnärerna 

i Sverige i media, men det finns ännu inte någon forskning om hennes liv och verk. Däremot 

förekommer hon i flera populärkulturella böcker och tidskrifter om gatukonst och graffiti. 

Dessa böcker är ofta bildbaserade och innehåller begränsat med text, men tillsammans tecknar 

de en bild av Carolina Falkholts bana från graffitimålande tonåring till en flitigt anlitad 

konstnär, som ofta får stora uppdrag i det offentliga rummet. 

Teoribakgrunden är delvis baserad på forskning kring det offentliga rummet, och kvinnors 

villkor i det. Jag går också igenom en del feministisk konstteori som berör mitt ämne.  Dessa 

två kontexter är viktiga för att förstå Falkholts verk, men ett annat betydelsefullt sammanhang 

är media. Jag berör därför också ett par teorier om medias roll i skapandet av en debatt, och 

konstens förhållande till media. Utöver detta har jag undersökt forskning kring 

representationen av manlig nakenhet i det offentliga rummet, och kring fördelningen av 

offentliga utsmyckningsuppdrag män och kvinnor emellan. 

1.7 Teori 

I detta kapitel går jag igenom definitioner av teoretiska begrepp och redogör för min 

teoribakgrund. Jag har valt att inrikta mig på forskning kring det offentliga rummet (som här 

inkluderar media) och på hur kvinnor tillåts ta plats i det, samt forskning om kvinnokroppens 

och manskroppens symbolvärden. Dessa teman är enligt mig essentiella när det gäller att 

förstå de reaktioner som Carolina Falkholts bilder skapar.  
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Det offentliga rummet 

Jürgen Habermas bok Borgerlig offentlighet, från 1962, räknas traditionellt som en hörnsten 

när det gäller diskussionen av det offentliga rummet. Habermas menar att en offentlighet som 

fungerar är en nödvändig förutsättning för en demokrati. Han går så långt som att säga att en 

offentlighet där vissa grupper utesluts inte bara är en ofullständig offentlighet, utan ingen 

offentlighet alls.5 I Catharina Gabrielssons avhandling i konstvetenskap Att göra skillnad från 

2006 hävdas att den allmänna bilden av det offentliga rummet är en mötesplats som antas 

främja trivsel och gemenskap. Denna vardagsrumsmetafor rymmer inte tanken om olikheter, 

skillnader eller offentligheten som spelplan för konflikter.6 Gabrielsson anser också att den 

offentliga konsten är demokratisk genom sitt sätt att peka på problem och skapa konflikter. 

Det är dessa konflikter som är avgörande för demokratin för genom dem tvingas vi till dialog. 

Utan dialog skulle samhället vara diktatoriskt.7 

Media som offentligt rum, debattproducent och konstvärdehöjare 

Habermas hävdar att det offentliga rummet är ett socialt område, och att det är ockuperat av 

medierna. Medierna producerar enligt honom debatten, som medborgarna får ta ställning till. 

Demokratirådet, som består av fristående forskare, delar Habermas inställning i frågan och 

uttrycker i en rapport från 1999 att åsiktsbildningen formas av medierna.8 

Men enligt medieforskaren Jostein Griplund är pressen är ett utformat organ för 

offentligheten, som har till uppgift att låta medborgarnas önskemål och åsikter komma till 

uttryck.9 Detta kan jämföras med att medieforskaren Gunilla Jarlbros forskning som visar att 

knappt var tredje person som blir omskriven i pressen är av kvinnligt kön. Detta, samt hur 

kvinnor framställs, har betydelse för kvinnor i sina roller som medborgare. Media har makt 

över genusordningen.10 

Kulturjournalisten Dan Jönsson, som skrivit en bok om mediestormar kring samtida 

konstverk, menar att sammanstötningar i media ses som värdefulla inom konstvärlden, 

eftersom att medial uppmärksamhet räknas som ett mått på konstens värde.11 Jönsson menar 

också att massmediala strategier alltmer hamnar i förgrunden inom konsten. Därför går det att 

                                                           
5 Habermas, Jürgen (2003) Borgerlig offentlighet Arkiv förlag, Lund 2003 s.87 
6 Ibid s.47 
7 Ibid s. 427 
8 Petersen, Olof (red) Demokratirådets rapport SNS Förlag, Stockholm 1999 
9 Gripsrud, Jostein Mediekultur mediesamhälle Daidalos, Uddevalla 2002 s.284 
10 Jarlbro, Gunilla Medier, genus och makt Studentlitteratur, Lund 2006 s. 148-150 
11 Jönsson, Dan Estetisk rensning 10tal, Tallin 2012 s. 47 
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skilja mellan två olika typer av offentlig konst: konsten som gemensam resurs och konsten 

som aktör i den massmediala debatten.12 

Kvinnornas plats i det offentliga rummet 

Nancy Fraser är en av dem som riktat hård kritik mot Habermas, men hon medger ändå att 

Borgerlig offentlighet är ett fundament för att kunna diskutera offentlighet och demokrati. 

Men där Habermas nöjer sig med att säga att den offentliga sfären måste vara öppen för alla, 

pekar Fraser på det grymma faktum att kvinnor traditionellt stängts ute från det offentliga 

rummet, så länge som det har existerat.13 Enligt Gabrielsson, som tolkar Habermas i sin 

avhandling, framstår den borgerliga offentligheten som en patriarkal, ideologisk 

konstruktion.14 Urbanforskaren Elizabeth Wilson hävdar att idén om att staden representerar 

maskulinitet kommer från renässansen. Kvinnor som vistades ute på gatorna sågs som 

problematiska och skulle lära sig att hålla sig hemma. Begreppet ”offentlig kvinna” var 

synonymt med prostituerad. 15 

Enligt Fraser har Habermas borgerliga offentlighet egentligen aldrig existerat, eftersom att det 

aldrig existerat en offentlighet som på allvar är öppen för alla. Vidare pekar hon på att det 

publika alltid ansetts som manligt och viktigt medan det privata ses som kvinnligt och 

oviktigt. Detta ska ses som en maktstruktur, och därmed anser Fraser att den borgerliga 

offentligheten är en av orsakerna till detta ojämlika förhållande mellan könen.16 

Genusforskaren Vanja Hermele, som har forskat på jämställdheten inom konstområdet, drar 

slutsatsen att mäns konst är mer synlig i det offentliga rummet och att kvinnors konst placeras 

på mer undanskymda ställen.17 Samma slutsats når Jessica Sjöholm, som doktorerat i 

konstvetenskap på skulpturer i det offentliga rummet. Hon visar i en artikel att det under 

1900-talet fanns en strävan efter att demokratisera konsten och göra den tillgänglig för 

allmänheten. Men den nya offentliga konsten blev starkt mansdominerad, menar Sjöholm, 

som pekar på att det inte satt en enda kvinna i statens konstråd under de trettio första åren, och 

att de attraktiva skulpturuppdragen nästan uteslutande gick till manliga konstnärer.18 

Dessutom är det värt att notera att det framför allt är unga män som tar sig friheten att smycka 

                                                           
12 Fagerström, Linda et al Plats, Poetik och politik; samtida konst i det offentliga rummet Bokförlaget Arena, 
Värnamo 2010 s. 24 
13 Fraser, Nancy Rethinking the public sphere Social Text no. 25/26 Duke University Press 1990 s. 56-80 
14 Gabrielsson 2006 s.65 
15 Wilson, i Fagerström et al 2010 s.8 
16 Fraser 1990 s.65 
17 Hermele, i Fagerström et al 2010 s. 157 
18 Sjöholm, Jessica ACSIS nationella forskarkonferens för kulturstudier Norrköping 2005 s.939  
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ut det offentliga rummet genom graffiti. Enligt Staffan Jacobson, som skrivit en avhandling i 

konstvetenskap vid namn Den spraymålade bilden, domineras graffitikulturen av pojkar.19 

Manlig nakenhet 

Konstvetaren Patrik Steorn har skrivit en avhandling i konstvetenskap om nakna män i 

konsten kring förra sekelskiftet. Han anser att det kring tiden fanns en stark trend kopplad till 

sådana motiv, och att de framställdes i stor mängd. Nakenheten var en viktig komponent i 

skapandet av mansbilden, som förekom i både måleri och skulptur. Inte sällan hamnade de på 

offentlig plats. Anledningen till motivets popularitet kan ha varit att tidens män uppfattades ha 

blivit vekare, och behövde uppmuntras att vara mer atletiska och ”maskulina”.20 Steorn pekar, 

i likhet med ovan nämnda forskare, på att kvinnors kroppar fick representera deras kön, 

medan männens kroppar representerade individer. Kvinnornas underordning var en 

förutsättning för den privilegierade mansrollen.21 Vidare anser Steorn att bilden av den nakna 

mannen är en självklar del av västerlandets kulturhistoria från antiken och framåt.  

Kvinnans kropp som politik 

Statsvetaren Maud Ewards, som skrivit boken Kroppspolitik, hävdar att kvinnokroppen 

tillmäts kulturellt värde och fylls med symboliska betydelser, samtidigt som kvinnor utsätts 

för kontroll, marginalisering och övergrepp. Hon pekar på att kvinnors handlingsutrymme 

begränsas med hänvisning till deras kroppar och att kvinnors underordning i samhället 

legitimeras av biologiska förutsättningar.22 I vår kultur betraktas kroppen som ett vapen och 

en förbannelse. Den manliga kroppen är upphöjd till allmängiltig medan kvinnans kropp faller 

utanför normen. Edwards hänvisar också till Foucaults tanke om att kroppar kan användas av 

och för maktordningen.23 

När det före detta stadsrådet Mona Sahlin manade till diskussion kring sexualiseringen av det 

offentliga rummet syftade hon på reklam, medier, filmer och dataspel.24 Gabrielsson anser att 

frågan är en politisk angelägenhet, samtidigt som en moralisk. Men Gabrielsson hävdar också 

att ”sexualiseringen” av det offentliga rummet är en konsekvens av kommersialiseringen och 

                                                           
19 Jacobsson, Staffan Den spraymålade bilden Aerosol Art Archives, Lund 1996 s. 71 
20 Steorn, Patrik Nakna män Nordstedts akademiska förlag, Falun 2006 s. 9 
21 Ibid s. 57 
22 Edwards, Maud Kroppspolitik Atlas förlag, Stockholm 2012 s. 16 
23 Ibid s. 18 
24 Gabrielsson 2006 s. 13 
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privatiseringen av det. Hon får stöd i brittiska konsthistorikern Griselda Pollocks teori, om att 

identifikationen mellan kvinnokroppen och försäljning är stark.25 

Feministisk konstteori  

Kvinnorörelsen har konsekvent försökt att avkolonialisera kvinnokroppen, anser Pollock. 

Mycket av detta försök har varit inriktat på bekräftande exponering av kvinnokroppen och på 

ett hyllande av de kvinnliga könsdelarna. Men redan på 1970-talet fick kvinnliga konstnärer 

som ville avbilda vaginor sina konstverk censurerade.26 Det finns dock feminister som har 

kritiserat denna strategi. Amerikanska konstskribenten Lucy Lippard menar till exempel att 

det är liten skillnad mellan männens användning av kvinnokroppar för sexuell upphetsning, 

och kvinnors användning av kvinnokroppar för att exponera oförrätten.27 

Whitney Chadwick, konsthistoriker som skrivit ett omfattande arbete om kvinnor, konst och 

samhälle, beskriver också hur många feminister reagerat starkt mot hyllningen av 

kvinnokroppen, såväl när den uttrycks av kvinnliga som manliga konstnärer. Som exempel tar 

Chadwick upp konstnärerna Judy Chicago och Miriam Shapiro, som kritiserades för att skapa 

vaginal konst eller livmoderskonst. Men de båda värjde sig mot denna förenkling av deras 

verk, och menade att det var viktigt att omvända bilden av den kvinnliga anatomin, som 

uppstått i en patriarkal kultur. Vidare menar Chadwick att det inte finns någon konsensus 

inom den feministiska konströrelsen, om vart den är på väg. Många av rörelsens mål är ännu 

inte uppfyllda.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Pollock, i Arrhenius, Sara (red) Feministiska konstteorier Raster förlag, Stockholm 2001 s.87 
26 Pollock, i Arrhenius 2001 s.95 
27 Ibid s. 96 
28 Chadwick, Whitney Women, art and society Thames & Hudson, London 2010 s.422 
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2. Bakgrund om Carolina Falkholt 

Carolina Falkholt är omskriven i flera populärkulturella böcker som behandlar gatukonst och 

graffiti. Den första boken där hon förekommer är Broken windows från 2001, som gavs ut av 

ett amerikanskt förlag. Texten behandlar graffitiscenen i New York, där Falkholt vistades 

kring millennieskiftet.29 Där försörjde hon sig genom att måla för skivbolaget Rawkus och 

arbetade tillsammans med The fantastic partners, ett av världens äldsta graffiticrews. I boken 

beskriver hon även hur hon som tonåring började måla under namnet Betty Blue, men att hon 

med tiden började kalla sig enbart Blue. Falkholt lämnade New York efter attacken på World 

trade center 2001, på grund av den dåliga stämningen som började kännas av i staden.30  

I boken Graffiti women från 2006 beskrivs Carolina Falkholt, eller Blue som hon kallas här, 

som ”one of Swedens longest-standing graffiti artists.”31 Det är tydligt att Falkholt redan då 

hade uppnått en kultstatus inom graffitivärlden, men än har hon inte avslöjat sitt riktiga namn 

och blivit känd för den breda svenska publiken. Detta skulle ske först flera år senare. 

Tidningen Konstvärlden gjorde 2013 ett specialnummer om gatukonst och graffiti, där 

Carolina Falkholt presenteras på ett uppslag. Reportaget tar upp att Falkholt nyligen varit med 

i TV-programmet Konstkuppen, där hon målat en 250 kvadratmeter stor vägg på sin gamla 

skola i Bengtsfors. På en bild syns hon med ett blått gips på ena armen. Detta bär hon 

eftersom att hon just har målat en stor byggnad i Albanien och överansträngt sin arm. Artikeln 

berör också Falkholts medverkande i graffitiutställningen Mynningsladdare på Röda stens 

konsthall och i konstbiennalen X-border, då hon målade tre brandväggar i Luleå, Rovaniemi 

och Severomorsk.32 Intrycket är att Carolina Falkholt är en professionell konstnär med många 

uppdrag. 

Sommaren 2010 var Falkholt ledare för ett konstprojekt som gick ut på att, tillsammans med 

många andra, måla en 35 meter hög silo i Mariestad.33 Silon revs, men av resterna byggde 

Carolina Falkholt ett konstverk som köptes av kommunen. Svenska Dagbladet skrev 2011 en 

artikel om Falkholt där hon dels beskriver siloprojektet, dels berättar om en då aktuell 

utställning på Göteborgs konstmuseum. Hon uttrycker här att det inte är så viktigt för henne 

om hennes konst befinner sig på ett museum eller på en smutsig betongvägg. Hon berättar 

                                                           
29 Murray, Karla & James Broken windows, Graffiti NYC Gingko Press, New York 2001 
30 Guwallius, Kolbjörn Sätta färg på staden Dokument press, Årsta 2010 s.141 
31 Ganz, Nicolas Graffiti women Abrams, New York 2006 s.24 
32 Christina Nilsson Sveriges bästa graffitimålare Konstvärlden nr 5 2013 s.44-45 
33 http://www.svd.se/kultur/falkholt-har-levt-for-graffitin_6239822.svd (besökt 2014-05-09) 

http://www.svd.se/kultur/falkholt-har-levt-for-graffitin_6239822.svd
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också att hon bestämde sig för att satsa allt på konsten redan som 16-åring. På 1990-talet 

kastade hon sig in i Stockholms hårda graffitiscen, en miljö som inte är lätt att vara tjej i, 

berättar Falkholt. För henne blev flytten till New York, och det mer välkomnande klimatet, en 

räddning.34  

Feministen Carolina Falkholt 

Den korta texten som presenterar Carolina Falkholt i boken Graffiti women kretsar i huvudsak 

kring feministiska frågeställningar och ställningstaganden. Falkholt menar att fler kvinnor 

håller på att bli modiga, de har slutat vara besatta av de ideal som media påtvingar dem och 

väljer istället att vara en del av gatukulturen och den visuella politiken. Hon uttrycker också 

att hon är övertygad om att kvinnor som är medvetna om möjligheterna som finns i att syssla 

med något som de älskar att göra, kan vara extremt kraftfulla.35 

2007 fick Carolina Falkholt i uppdrag att måla ytterväggarna på loppmarknaden Kommersen i 

Göteborg. En stor bild av ett kvinnligt könsorgan täcker fortfarande hela ingången, och 

Falkholt uttrycker att hon målade den som en protest mot machoattityden som hon mött i 

graffitivärlden.36  

Grafitta-projektet 

Den information som finns tillgänglig om Grafitta-projeket är begränsad. I boken Playground 

Sweden från 2007 nämns det, utan att egentligen förklaras. Enligt Carolina Falkholt själv är 

det ett projekt som har lite att göra med graffiti och mycket att göra med konst. Det är en 

konstform som handlar om kreativitet, ljus och kraft. Det var Carolina Falkholts mamma som 

kom på ordet, när hon frågade om dottern skulle ut och grafitta.37  

I boken Sätta färg på staden, från 2010 beskrivs projektet också ganska svävande.38 Grafitta 

är en ordlek, men också benämningen på en mer feminin form av graffiti som är mer 

omtänksam och mindre tävlingsinriktad.39 Falkholt uttrycker att målningen av loppmarknaden 

Kommersen i Göteborg var en brytpunkt. Tidigare hade hon ägnat sig åt mer traditionell 

graffiti där synliggörandet av det egna namnet har störst betydelse. I samband med målningen 

på kommersen började hon istället att basera sina målningar på bilder, och det kändes som att 

                                                           
34 Ibid 
35 Ganz 2006 s.24 
36 Guwallius 2010 s. 144 
37 Andersen, Ivar et al Playground Sweden Dokument förlag, Årsta 2007 s.44 
38 Guwallius 2010 s.136 
39 Ibid s. 142 
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ge bort en gåva istället för att bara lyfta sig själv. Carolina Falkholt hade också fått nog av de 

interna regler som styr graffitikulturen, och på machoattityderna. 40  

Falkholt i media senaste tiden 

Det senaste året har det skrivits väldigt mycket om Falkholt i dags- och kvällspressen. Utöver 

de artiklar som berör studiens aktuella målningar har det till exempel skrivits om hur hon 

avvisats från en skola på grund av att hon burit en kavaj med texten ”Min jävla fitta”. Texten 

var titeln på en utställning som hon då hade på Galleri Nils Åberg i Göteborg.41 En annan 

nyhet i media var att Falkholt attackerades av en uppretad man när hon målade på en snövägg 

vid kulturhuvudstadsårets öppnande i Umeå.42 

Oavsett om det gäller att hon gjort en stor utsmyckning, eller fått i uppdrag att göra en tårta åt 

konstnärernas riksorganisation, så nämns alltid hennes kvinnokroppsbilder. Dagens nyheter 

skrev nyligen att ”hennes målningar av vaginor har skapat högljudd debatt.”43 I artikeln, som 

egentligen handlar om hennes utsmyckning av Gothia towers, berättar Falkholt att hon är trött 

på att hennes konst ”banaliseras till att bara handla om fitta”. Men hon menar också att 

målningarna är ett sätt att återta kvinnokroppen, och att det är viktigt för henne att få visa dem 

som hon vill.  

Av artikeln framgår att Falkholts senare verk också är en del av Grafitta-projektet. Här 

beskrivs det som en ny gatukonstform som rymmer egenskaper som omtänksamhet, 

bräcklighet och känslighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Ibid s. 141 
41 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rektor-avvisade-konstnar-utan-grund_8940712.svd (Besökt 2014-
04-23) 
42 http://www.svt.se/kultur/falkholt-fardigstallde-konstverk-under-beskydd (Besökt 2014-04-23) 
43 Wiman, Johanna Konstnären Carolina Falkholt friar till politiken DN Kultur 7 april 2014 s. 4-5 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rektor-avvisade-konstnar-utan-grund_8940712.svd
http://www.svt.se/kultur/falkholt-fardigstallde-konstverk-under-beskydd
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3. Materialet: rapporteringen kring fem muralmålningar 

De målningar som jag behandlar i den här uppsatsen finns i Avesta, Halmstad, Härnösand, 

Nyköping och Umeå. Jag har valt dessa verk för att de alla innehåller avbildningar av 

kvinnliga genitalier och finns i det offentliga rummet. Jag har valt att utgå från 

medierapporteringen kring muralmålningarna för att skapa mig en bild av varför Carolina 

Falkholt väljer detta motiv och vilka reaktioner målningarna skapar på sina respektive orter. 

Eftersom att detta är uppsatsens frågeställningar är det just dessa svar jag söker efter i 

artiklarna. Jag vill också veta vilken roll media spelar i utformningen av diskurserna. 

De två verk som det stormat mest kring är de från Halmstad och Nyköping. Båda verken är 

placerade i skolmiljö. Naturligt nog är det också de två verken som det finns mest material i 

form av tidningsartiklar att hämta. Samtliga källor har jag hämtat från internet, eftersom att 

även lokaltidningarnas artiklar numera finns lättillgängliga där och sparas länge. I mitt 

sökande har jag stött på en slags rundgång i media där samma uttalanden upprepas med små 

variationer. I dessa fall har jag valt att referera endast till en av källorna för tydlighetens skull. 

Rapporteringen kring uppförandet av verket i Umeå har huvudsakligen kretsat kring att 

Carolina Falkholt attackerades av en okänd man medan hon målade. Denna händelse i sig 

kommer inte att behandlas, utan jag koncentrerar mig på de delar av artiklarna som berör 

betraktares och Falkholts egna uttalanden om konstverket. 

Jag har valt att bara kort beskriva bilderna i bildtexterna, för att inte blanda ihop mina egna 

analyser med de som framkommit i media. 

Till en början behandlar jag konstverken var och ett för sig, men jag tittar också på dem som 

en helhet och en sammanhängande process. Verken presenteras kronologiskt i 

tillkomstordning. 

Som avslutning på undersökningen sammanställer jag de olika uttalanden som görs i 

rapporteringen av de olika fallen, och jämför dem med varandra. Jag väger dem också mot 

min teoribakgrund för att se om de sammanstämmer med eller talar emot teorin. 
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Bild 1 Bilden föreställer en rosalila kvinnokropp sedd underifrån, täckt av Falkholts ofta använda 

fjällmönster. Kroppen verkar sväva eller vara fryst mitt i ett hopp. Det rör sig inte om någon 

fotorealistisk avbildning av underkroppen, utan motivet går mot abstraktion. Könet saknar blygdläppar 

och klitoris och är avbildad som ett svart hål. Bakgrunden består av böljande rosa, lila och orangea linjer. 

Detta är en detalj, hela målningen finns som bilaga 1. 

 

3.1 Avesta 

I juli 2013 skapade Carolina Falkholt, under fyra dagar, ett nytt offentligt konstverk centralt i 

Avesta. Initiativet kom från arbetsgruppen bakom Avesta Art, som är ett årligt 

kulturevenemang på orten.44 Falkholt menar att Avesta är en förebild för andra kommuner 

eftersom att konsten får ta plats. Enligt lokaltidningen är många ortsbor positiva till 

målningen, men flera tycker också enligt denna att det är fel att ett kvinnligt könsorgan ska få 

täcka en del av väggen. Lars-Åke Evebrand, som är kulturchef i Avesta, menar att det inte är 

förvånande att målningen väcker debatt, men att motivet inte är ovanligt inom konsten. I en 

mer allmän intervju i nättidningen Feministiskt perspektiv nämns det att diskussionen kring 

målningen i Avesta främst har förts på det sociala mediet Facebook.45  

Carolina Falkholt tycker att debatten som uppstått kring verket i Avesta är ett bevis på att 

konsten behövs. (Var debatten har förts framgår inte här). Hon uttrycker också att det är synd 

att det blir negativa reaktioner på att en kvinnlig konstnär får ta plats. Kulturchefen Everbrand 

menar att det är roligt att flera har åsikter om målningen och att konsten ska väcka debatt och 

vara så fri som möjligt.46  

                                                           
44 http://www.nyhetsrummet.se/nyhet/13689/graffitikonstverk-i-avesta/ (Besökt 2014-02-27) 
45 http://feministisktperspektiv.se/2013/09/20/grafittakonst-blir-del-av-undervisning/ (Besökt 2014-05-02) 
46 http://avestatidning.com/nyheter/nyheter/1.2148835-stor-debatt-kring-motiv (Besökt 2014-02-27) 

http://www.nyhetsrummet.se/nyhet/13689/graffitikonstverk-i-avesta/
http://feministisktperspektiv.se/2013/09/20/grafittakonst-blir-del-av-undervisning/
http://avestatidning.com/nyheter/nyheter/1.2148835-stor-debatt-kring-motiv
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Bild 2 Denna målning har stora likheter med detaljen ur Avestamålningen. Cirklarna på fötterna och 

benens positioner, samt avbildningen av könet som ett svart hål är snarlika. Färgen är något annorlunda, 

här mer åt det röda hållet. Den här bilden är en del av ett större konstverk som Falkholt gjort tillsammans 

med andra konstnärer, på en rad skåp i en skolkorridor. Detta är en detalj, hela bilden finns som bilaga 

2. 

 

3.2 Halmstad 

I september 2013 utsmyckades Söndrumsskolan i Halmstad med graffitikonstverk av ett 

tjugotal konstnärer. Carolina Falkholt var en av dem, och hon valde att måla en fjällmönstrad 

kvinnokropp sedd underifrån. Uppdraget att måla 180 kvadratmeter på elevernas skåpdörrar 

kom från Halmstads kommun som samarbetade med Statens konstråd.  

I en artikel i DN från den sjuttonde september intervjuas Falkholt själv, skolpolitikern Håkan 

Wallin (FP) och Söndsrumsskolans rektor Hans Åkerlund.47 Wallin sitter i Halmstads barn- och 

ungdomsnämnd och menar att Falkholts konstverk inte är lämpligt bland skolans unga elever. 

48 I artikeln uttrycker han att han inte skulle haft några åsikter kring verket om det hade suttit 

på en högskola, och att hans kritik gäller placeringen och inte målningen. 

Wallin menar att hälften av de reaktioner han uppfattat har varit negativa, medan Åkerlund 

menar att de allra flesta på skolan är positiva till verket. 

Carolina Falkholt uttrycker att hon har velat relatera sitt konstverk till sina egna erfarenheter 

från högstadiet och den strukturella ojämställdheten där. Hon menar att detta var något som 

                                                           
47 http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/strid-om-grafittikonst-pa-skola/ (Besökt 2014-02-24) 
48 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5645399 (Besökt 2014-01-23) 

http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/strid-om-grafittikonst-pa-skola/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5645399
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aldrig diskuterades när hon själv gick i skolan. I DN-artikeln framgår att Söndrumsskolan nu 

kommer att använda sig av målningen i sin undervisning kring könsnormer. Rektorn Hans 

Åkerlund uttrycker att han inte tror att eleverna kommer att fara illa av konstverket. 

I en intervju med SVT berättar Falkholt att fittan är ett återkommande motiv i hennes 

konstnärskap. 

”Det kvinnliga könet ses som något slags porrkön. Det har en helt annan laddning än 

snoppen och ses som en negativ symbol. Jag tycker att det är fruktansvärt och vill därför med 

min konst väcka debatt.”49 

I och med att målet var att väcka diskussion tycker Carolina Falkholt att kritiken kan ses som 

något positivt, debatten kom igång. Falkholt menar också att det är tråkigt att det kvinnliga 

könet alltid möts med negativitet när det avbildas. Hon berättar att hennes mål med konstverket 

var att påverka skolan i en feministisk riktning. Inslaget avslutas med att skolans rektor Hans 

Åkerlund bekräftar att skolan kommer att fokusera mer på att undervisa om feministiska frågor, 

tack vare verket. 

I en artikel i lokaltidningen ETC Göteborg framgår det att Carolina Falkholt har tagit emot 

nyckeln till ”fittskåpet”, eftersom kontroversen lett till att ingen elev får ha skåpet där själva 

slidmynningen syns.50 

Magdalena Malm, som är direktör på Statens konstråd, försvarar Söndrumsskolan och 

Carolina Falkholts verk i ett inlägg på konstrådets blogg. Hon menar att skolan har valt en 

modig väg genom att inte ducka för debatten, och välkomnar att de istället tar tillfället att 

arbeta vidare med viktiga frågeställningar genom konsten.51 

På Halmstads kommuns hemsida skrivs det stolt om Falkholts del av målningen. Karolina 

Peterson, konstchef på kulturförvaltningen, menar att det är bra att konsten berör och till och 

med upprör.52 

 

                                                           
49 http://www.svt.se/kultur/konst/ingen-som-klagar-pa-alla-avbildade-snoppar-1 (Besökt 2014-02-24) 
50 http://goteborg.etc.se/intervju/provocerar-engagerar (Besökt 2014-02-24) 
51 http://blogg.statenskonstrad.se/magdalena-malm-kommenterar-debatten-om-graffitiverket-pa-
sondrumsskolan/ (Besökt 2014-02-24) 
52http://www.halmstad.se/upplevagora/2013/nationelltmediafokuspasondrumsskolansgraffitikonst.10245.htm
l (Besökt 2014-04-23) 

http://www.svt.se/kultur/konst/ingen-som-klagar-pa-alla-avbildade-snoppar-1
http://goteborg.etc.se/intervju/provocerar-engagerar
http://blogg.statenskonstrad.se/magdalena-malm-kommenterar-debatten-om-graffitiverket-pa-sondrumsskolan/
http://blogg.statenskonstrad.se/magdalena-malm-kommenterar-debatten-om-graffitiverket-pa-sondrumsskolan/
http://www.halmstad.se/upplevagora/2013/nationelltmediafokuspasondrumsskolansgraffitikonst.10245.html
http://www.halmstad.se/upplevagora/2013/nationelltmediafokuspasondrumsskolansgraffitikonst.10245.html
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Bild 3 Målningen skiljer sig från de andra bilderna eftersom att den föreställer nästan en hel kvinna och 

inte bara en underkropp. Men det finns också många likheter, till exempel det fjälliknande mönstret. Här 

finns också ett ansikte, sett underifrån. Perspektivet förmedlar makt, den gigantiska kvinnan ser ner på 

oss betraktare. Hennes könsdelar är tydligt markerade, men även här stiliserade.  

 

3.3 Härnösand 

I september 2013 målade Carolina Falkholt en brandvägg i centrala Härnösand. Lokaltidningen 

skriver att Falkholts livemålning var höjdpunkten under arrangemanget Gatukonstveckan, och 

att det kom många människor och tittade när hon målade. Enligt tidningen är konstverket ”ett 

färgstarkt, kraftfullt, dynamiskt konstverk som lever ett liv utanför ramarna.” 53  

Till lokaltidningen säger Falkholt att hon tänker på frågor som kriget i Syrien och Rysslands 

förtryck av homosexuella när hon målar. Hon talar också om häxprocessen i närliggande 

Torsåker 1675, som hon kallar Sveriges värsta massavrättning.    

Verket omnämns på kommunens hemsida som ett ”Stort, vackert och kraftfullt, helt enkelt ett 

fantastiskt konstverk!”54 Inga negativa reaktioner har synts i media. 

På Sveriges radios hemsida uttrycks en förundran över att ingen blir upprörd över konstverket. 

”En naken kvinna med särade ben har målats på en 16 meter hög husvägg i centrala Härnösand. 

Och ingen reagerar.”55 Här citeras också stadsarkitekten Thomas Karlström, som säger att 

verket är fantastiskt. 

                                                           
53 http://allehanda.se/mer/kultur/artiklar/1.6258347-stark-konst-pa-en-husvagg-i-harnosand (Besökt 2014-01-
22) 
54http://www.harnosand.se/kommunen/nyheterkommunen/nyhetsarkivkommunen/sablevblueskonstverk.5.3
956f418140bac4b23e2379.html (besökt 2014-01-22) 
55 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5650242 (besökt 2014-03-21) 

http://allehanda.se/mer/kultur/artiklar/1.6258347-stark-konst-pa-en-husvagg-i-harnosand
http://www.harnosand.se/kommunen/nyheterkommunen/nyhetsarkivkommunen/sablevblueskonstverk.5.3956f418140bac4b23e2379.html
http://www.harnosand.se/kommunen/nyheterkommunen/nyhetsarkivkommunen/sablevblueskonstverk.5.3956f418140bac4b23e2379.html
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5650242
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Målningen i Nyköping liknar dem i Avesta och Halmstad, genom att den föreställer en kvinnokropp 

underifrån. Här har dock fjällmönstret blandats med ett som mer liknar fjädrar. Fötterna är även här 

belägna på var sin sida om könet, som här är något mer detaljerat utfört än i de övriga bilderna. 

Förekomsten av vit färg är också speciellt för detta verk. 

 

3.4 Nyköping 

Hösten 2013 fick Carolina Falkholt i uppdrag att måla tolv kvadratmeter stor vägg på den 

högstadieskolan Tessin i Nyköping. Konstverket uppfördes i början av 2014. Om målningen 

kommer att finnas kvar när skolan öppnar till hösten är ännu inte bestämt, men representanter 

för kommunen meddelade tidigt att de ville måla över verket. Eva Josephson, som är 

kommunens konstansvariga, bad i ett mejl konstnären att komma tillbaka och "måla om det 

till något mer subtilt".56 Pasi Rönkkö, som är projektledare för bygget av den nya skolan, 

menar att en kvinna som visar vaginan inte är lämpligt att ha på skolan. 57 Men Falkholt håller 

inte med, utan menar att det är precis i den åldern som intellektet håller på att utvecklas och 

att ungdomarna är redo att ta in konst. Rektorn Harke Steenbergen säger att han skulle vilja 

behålla Falkholts verk och att han ser flera fördelar för undervisningen med att ha det kvar.58  

Brittiska BBC rapporterade om fallet och beskriver det som att kommunen fått backa i 

debatten om övermålningen efter en backlash där många, inte minst på sociala medier, 

ifrågasatt beslutet.59  

Till lokaltidningen säger Carolina Falkholt att hon alltid arbetar feministiskt och att hon vill 

förändra det strukturella ojämlika förhållandet mellan kvinnor och män. Att verket kanske inte 

                                                           
56 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18196310.ab (Besökt 2014-02-24) 
57 http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.2067783?m=print (Besökt 2014-02-27) 
58 http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.2078169 (Besökt 2014-05-02) 
59 http://www.bbc.com/culture/story/20140124-is-this-what-you-think-it-is (Besökt 2014-02-24) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18196310.ab
http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.2067783?m=print
http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.2078169
http://www.bbc.com/culture/story/20140124-is-this-what-you-think-it-is
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kommer att få vara kvar på skolan ser Falkholt som ett uttryck för det förtryck som finns mot 

kvinnor i samhället. 

Tänk på alla skulpturer med snoppar överallt. Kvinnans kön är extremt underrepresenterat 

i det offentliga rummet och när kvinnans kön visas i det offentliga rummet är det oftast 

ockuperat av porren. Jag vill protestera mot det. 60 

I samband med debatten om målningen på Tessinskolan mötte Carolina Falkholt  Sveriges 

radios Nordegren & Epstein för att tala om de starka reaktioner som hennes konst skapat. För 

dem berättar hon om varför det är viktigt att göra fittan till en positiv symbol.61 

Södermanlands nyheter rapporterar om att en naken mansstaty med titeln Prometheus, har 

stått på Nicolaiskolans skolgård i sextio år utan att någon har protesterat. I artikeln refereras 

till kommunalrådet Malin Hagerström (MP), som ifrågasätter riktigheten i att ta bort Falkholts 

målning. Även privatpersonen och bloggaren Sofie Andersson refereras till eftersom att hon 

försvarat konstverket på sin blogg och i sociala medier, och där gjort jämförelsen mellan 

Prometheus och Falkholts målning.62 

Det kan nämnas att en av Aftonbladets artiklar om målningen fått 256 kommentarer. Även om 

jag inte tar med dessa som analysmaterial, så ger det en bild av var en del av ”debatten” kan 

ha förts.63  

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.2067783?m=print (Besökt 2014-02-27) 
61 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3980&grupp=12936&artikel=5648144 (Besökt 2014-
02-27) 
62 http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.2069209 (Besökt 2014-04-23) 
63 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18196310.ab (Besökt 2014-05-09) 

http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.2067783?m=print
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3980&grupp=12936&artikel=5648144
http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.2069209
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18196310.ab
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Målningen i Umeå är svår att beskriva, då den inte längre finns kvar och det saknas bra bilder av den. 

Snöblocket som målningen uppfördes på hackades sönder under en performance, som var en del av 

konstverket. 64 Det går ändå att urskilja att bilden har form- och färgmässiga likheter med de övriga.  

3.5 Umeå 

Under öppningen av kulturhuvudstadsåret i Umeå fick Carolina Falkholt i uppdrag att göra en 

stor målning på en snövägg, centralt i staden. Umeå kommun beskriver konstverket som ”ett 

monumentalt och platsspecifikt konstverk” 65  

Till Västerbottens folkblad säger Carolina Falkholt att det inte är något konstigt med en fitta 

på väggen, eftersom att det är fullt av fallossymboler på gator och torg. 66 Konstverket har fått 

kritik från Per-Martin Jonasson (KD), som är ledamot i kulturnämnden och menar att 

målningen är olämplig.67 Johansson menar vidare att motivet i sig inte är provocerande, men 

han tycker inte att det inte bör ”fläkas ut i det offentliga”. Han uttrycker också att det är 

vulgärt att måla av ett könsorgan i jätteformat. Kulturnämndens ordförande, Tomas 

Wennström (S) tycker istället att det är en viktig del i konsten är att skapa debatt och 

provocera, och att vi inte är så jämställda som vi tror. I folkbladets artikel framgår också att 

tidningen ringt runt till politiker för att höra vad de tycker om målningen.  

                                                           
64 http://www.svt.se/kultur/falkholt-fardigstallde-konstverk-under-beskydd (Besökt 2014-05-03) 
65 http://umea2014.se/sv/evenemang/city-of-winter/ (Besökt 2014-05-02) 
66 http://www.folkbladet.nu/776696/politiker-jag-tycker-att-det-ar-vulgart (Besökt 2014-05-02) 
67 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5771414 (Besökt 2014-05-02) 

http://www.svt.se/kultur/falkholt-fardigstallde-konstverk-under-beskydd
http://umea2014.se/sv/evenemang/city-of-winter/
http://www.folkbladet.nu/776696/politiker-jag-tycker-att-det-ar-vulgart
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5771414
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4. Analys av materialet 

För att bättre förstå varför Falkholts bilder skapat de reaktioner som presenterats här i min 

sammanställning lyfter jag i denna analys ut kritikernas, försvararnas och Falkholts egna 

uttalanden för att se om det finns någon struktur.  

Jag har här urskilt två separata diskurser, som jag kallar kritikernas diskurs och försvararnas 

diskurs. Dessa två läger är, för att använda Foucaults termer i kamp med varandra.68 Ingen av 

diskurserna tycks på det stora hela dominera den andra, utom på enskilda orter. Särskilt stark 

är den försvararnas diskurs i Härnösand, där ingen kritik förts fram i media, och i Avesta, där 

pressen menar att debatt förekommit, men endast en försvarare kommer till tals. Det finns 

också en tredje diskurs, som är hur Carolina Falkholt själv pratar om sin konst. Hon använder 

delvis samma retorik som försvararna, men trycker hårdare på feministiska argument. Dessa 

tre diskurser är tre olika synsätt och tre olika sätt att tala om konsten.  

Det bör sägas här att de som har åsikter om Carolina Falkholts konst givetvis är fler än de 

människor som kommer till tals i media. Jag har inte tagit med insändare i beräkningen, utan 

begränsat mig till uppfattningar som förs fram i artiklar. Jag behandlar heller inte inlägg på 

bloggar och sociala medier. Detta eftersom att materialet annars skulle blivit alldeles för stort 

och ohanterligt, och för att jag intresserar mig för medias urval av personer som tillåts 

kommentera. De personer som fått uttala sig är huvudsakligen rektorer, politiker och andra 

maktpersoner. I vissa fall har även journalister själva recenserat konsten i sina artiklar. Det 

har också refererats till diskussioner som förts utanför media och i ett särskilt fall refererats 

till en bloggande privatperson.  

Anmärkningsvärt är att det inte alls är särskilt många offentliga personer som har gått till 

storms mot Falkholts konst. Ändå har det uppstått något som bör kunna kallas ett mediedrev, 

med stora rubriker och skrikande löpsedlar. Habermas tes om att media producerar 

samhällsdebatten69 kan ställas mot detta. Särskilt tydligt blir det i fallet Umeå, där det framgår 

att lokaltidningen Västerbottens Folkblad själv ringt upp kommunpolitiker för att höra vad de 

tycker om den aktuella målningen.  

 

                                                           
68 Foucault 2008 s. 181-182 
69 Habermas 2003 s.87 
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Kritikerna 

De som varit negativa till Falkholts konstverk kritiserar dem av likartade skäl. Folkpartistiska 

halmstadspolitikern Håkan Wallin anser att konsten inte är lämplig bland Söndrumskolans 

unga elever. Samtidigt menar han att kritiken gäller placeringen och inte målningen. Samma 

argument används i Nyköping där konstansvariga Eva Johansson och byggansvariga Pasi 

Rönkkö uttrycker att motivet är stötande och opassande i en högstadieskola. 

Men det är inte bara i skolmiljö som människor blivit upprörda av konsten. Enligt Avestas 

lokaltidning tycker många ortsbor att det är fel att ett kvinnligt könsorgan ska få täcka en del 

av en vägg i den offentliga miljön. Lars-Åke Evebrand, som är kulturchef i Avesta, bekräftar 

att det har uppstått debatt kring verket. Ingen namngiven eller offentlig person har dock uttalat 

sig negativt om målningen i någon artikel. Umeås lokaltidning Västerbottens Folkblad har 

däremot fått tag i kristdemokraten Per-Martin Johansson, som menar att motivet i sig inte är 

provocerande, men att det inte bör ”fläkas ut i det offentliga”.  

Sammanfattningsvis kan sägas att kritiken mot Carolina Falkholts verk i huvudsak rör 

placeringen av dem, i kombination med motivet. Uttalanden går i stil med ”den här typen av 

motiv passar sig inte i den här miljön”. Dock ges det aldrig någon förklaring till varför det 

inte skulle vara passande till exempel för unga människor att se nakenhet. Det bör noteras att 

ingen har fört fram någon kritik som rört konstverkens kvalitet, utan även kritikerna 

framhåller att verken är vackra.  

Det är maktpersonligheter som politiker och kommunala tjänstemän som har riktat kritik mot 

verket, vilket skulle kunna tolkas som att de försöker hindra kvinnokroppar att ta plats i offentlig 

miljö. Samtidigt står nakna mansskulpturer inte helt ovanligt på skolgårdar. I media har 

exemplet med en naken mansskulptur på Nicolaiskolans skolgård fått illustrera paradoxen.   
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Försvararna 

Bland försvararnas argument syns främst två stycken: att det är bra att konst skapar debatt och 

att det för skolornas del finns fördelar med att kunna använda verken i undervisningen. I 

Härnösand har försvararnas diskurs varit helt dominerande, och där har istället konstverkets 

skönhet och kraft lyfts fram. 

Söndrumskolans rektor Hans Åkerlund uttrycker att han inte tror att eleverna kommer att fara 

illa av konstverket, och att skolan kommer att använda målningen i sin undervisning. Med ett 

liknande resonemang säger Tessinskolans nytillsatta rektor Harke Steenbergen att han skulle 

vilja behålla Falkholts verk och att han ser flera fördelar för undervisningen med att ha det kvar. 

Avestas kulturchef Lars-Åke Evebrand menar att det inte är förvånande att Falkholts målning 

väcker debatt och att konsten ska vara så fri som möjligt. På samma sätt resonerar Umeås 

kulturnämnds ordförande, Tomas Wennström. Han menar att en viktig del i konsten är att 

skapa debatt och provocera.  

Magdalena Malm, som är direktör på Statens konstråd, försvarar Söndrumskolan och Carolina 

Falkholts verk i ett inlägg på konstrådets officiella blogg. Mot bakgrunden är det intressant att 

det är en kvinnlig medlem av Statens konstråd som försvarar Falkholt. Sjöholm pekar på att det 

inte satt en enda kvinna i statens konstråd under de trettio första åren70, vilket kan vara en av 

anledningarna till att kvinnliga konstnärer inte tillåtits ta samma plats i det offentliga som sina 

manliga kolleger.  

De som försvarar Falkholt är liksom kritikerna maktpersoner som politiker, rektorer och statliga 

tjänstemän. Huvudsakligen betonar de konstens syfte att skapa debatt och konstens pedagogiska 

användningsområden. 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Sjöholm 2005 s.939  
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Konstnären själv 

Carolina Falkholt uttrycker konsekvent att det är av feministiska skäl som hon avbildar det 

kvinnliga könsorganet. Hennes mål är att göra fittan till en positiv symbol, att riva upp synen 

på det kvinnliga könsorganet som ett ”negativt laddat porrkön”. Detta stämmer med Maud 

Edwards tes om att den manliga kroppen är upphöjd till allmängiltig medan kvinnans kropp 

faller utanför normen. Falkholt menar att det är märkligt att det blir sådan debatt när ett 

kvinnligt kön visas i det offentliga rummet, medan ingen reagerar på att manliga statyer har 

”snoppen framme”. Detta förhållande stämmer också in på Wilsons71, Sjöholms72 och 

Hermeles73 beskrivning av det offentliga som en plats som inte är lika tillåtande mot kvinnor 

som mot män. Patrik Steorns74 forskning kring den omfattande mängd konst föreställande 

nakna män som producerades kring förra sekelskiftet, kan med fördel få illustrera orättvisan i 

att Falkholts nakna kvinnor hotas av censur. Griselda Pollock, som menar att kvinnorörelsen 

konsekvent har försökt att avkolonialisera kvinnokroppen, pekar också på att detta har gjorts 

genom att kvinnliga konstnärer själva skapar bilder av den och av sina egna kön. 75 Detta 

sammanstämmer med Carolina Falkholts egna uttalanden om syftet med hennes konst. 

Carolina Falkholt uttrycker att hon har velat relatera sitt konstverk på Söndrumskolan i 

Halmstad till sina egna erfarenheter från högstadiet och den strukturella ojämställdheten där. 

Hon berättar att hennes mål med konstverket var att påverka skolan i en feministisk riktning. 

Falkholt håller inte med om den kritik mot hennes verk som handlar om att den inte är lämplig 

för högstadieelever, utan hävdar att det är precis i den åldern som intellektet håller på att 

utvecklas och att ungdomarna är redo att ta in konst. 

Falkholt menar också att konstens fria ställning måste försvaras och hon uttrycker att hon vill 

väcka debatt med sin konst. Detta är något som kan relateras till Habermas vision om det 

offentliga rummet som en nödvändig förutsättning för demokrati. Habermas menade att en 

offentlighet där vissa grupper utesluts inte är någon riktig offentlighet76, och Nancy Fraser 

pekade på att kvinnor alltid uteslutits.77 Så är det tydligen än idag. 

                                                           
71 Wilson, i Fagerström et al 2010 s.8 
72 Sjöholm 2005 s.939  
73 Hermele, i Fagerström et al 2010 s. 157 
74 Steorn 2006 s. 9 
75 Pollock, i Arrhenius, Sara (red) 2001 s.87 
76 Habermas 2003 s.87 
77 Fraser 1990 s.65 
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5. Avslutande diskussion 

5.1 Orsakerna till Falkholts motivval 

Konstverken som jag presenterat har uppförts mellan juni 2013 och januari 2014, ett kort 

tidsspann. De är också förhållandevis lika i val av motiv och i utförande. Det går därför att 

anta att bilderna hör ihop och tillsammans bildar en berättelse. Falkholt har, vilket nämnts i 

bakgrundskapitlet, uttalat att alla dessa verk är delar av hennes Graffitta-projekt, som pågått 

sedan 2007.78 

Som säkert framgått är jag övertygad om att Carolina Falkholts feministiska agenda ligger till 

grund för hennes motivval, och för hennes val av storlek och placering av verken. Det är 

säkert heller ingen överraskning att svaret på min första frågeställning blir ”för att hon är 

feminist.” I bakgrunden framgår det att kvinnorörelsen sedan 70-talet försökt att 

avkolonialisera kvinnokroppen genom bekräftande exponering och hyllande av de kvinnliga 

könsdelarna.79 

Carolina Falkholts verk är offentliga på två sätt. Dels befinner de sig i det offentliga rummet, 

dels genererar de massmedial uppmärksamhet, vilket placerar dem i pressens offentlighet. Vi 

kan se i min teoribakgrund att kvinnor strukturellt förvägras plats både i det fysiska offentliga 

rummet och i media. I båda dessa rum tar Falkholt, både bokstavligt och bildligt, stort 

utrymme, och detta gör hon medvetet. 

Det går inte att utesluta att Falkholt har tänkt strategiskt i sitt val av motiv. Provokativa 

konstverk genererar medial uppmärksamhet och fler betalda jobb.80 Men jag tror dock själv 

att det främst är politiska skäl som driver Carolina Falkholt. Annat anser jag vore cyniskt. Det 

tycks också för mig som märkligt att det kvinnliga könsorganet ska ses som ett provokativt 

motiv ännu idag, sett mot alla de manliga könsorgan som finns i det offentliga rummet utan 

att ifrågasättas.   

 

 

 

                                                           
78 Wiman 2014 s. 4-5 
79 Pollock, i Arrhenius (red) 2001 s.95 
80 Jönsson 2012 s. 47 
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5.2 Orsakerna till publikens reaktioner 

Det verkar som att det främsta skälet till att människor blir upprörda över Falkholts konst är 

att den är placerad i en offentlig miljö och därför inte går att värja sig från. Åtminstone är det 

vad de uttrycker i media. Men ingenstans finns det någon förklaring till VARFÖR ett 

kvinnligt könsorgan skulle vara stötande, det är bara något vi utgår från, en norm. 

Sett mot bakgrundsbilden av de skildringar av nakna män som blev så populära kring förra 

sekelskiftet, känns det ännu mer underligt att konstnärligt avbildade nakna kvinnokroppar 

såsom Falkholts, inte skulle vara något som kan accepteras i vårt gemensamma, offentliga 

rum. Kan det vara så att identifikationen mellan kvinnokroppen och försäljning är så stark81, 

att alla avbildningar av kvinnokroppen som inte sker i kommersiellt syfte ses som något 

avvikande och stötande? Kan det faktum att det är en kvinna som står bakom skildringarna 

vara bidragande till upprördheten?  

5.3 Medias roll i formandet av debatten  

Media är det utrymme där stor del av vår offentliga dialog utspelar sig, och därför har media 

ett stort ansvar i att skildra en konflikt på ett bra sätt. Konflikt är något som eftersöks av 

media, och det är också ett av medias uppdrag att spegla konflikter, om vi ska tro Gabrielsson 

och Habermas.82 Jönsson menar dessutom att sammanstötningar i media ses som värdefulla 

inom konstvärlden.83 

Jag tycker att pressen i stort sett har gjort ett bra jobb med att låta människor av olika åsikter 

komma till tals, men det har också varit tydligt i vissa fall att pressen medvetet försökt skapa 

konflikt och debatt. Tydligast är fallet Umeå, där det har framgått att pressen har sökt politiker 

för att höra vad de tycker om verket.  

Det är relevant att fråga sig vem som vinner på mediedreven. Kanske är det egentligen alla. 

De uppretade politikerna och kommuntjänstemännen får publicitet, konstnären får publicitet 

och tidningarna säljer lösnummer. I förlängningen tror jag ändå att det är Carolina Falkholt 

som är den stora vinnaren, eftersom att hon genom media kan sprida sina politiska idéer och 

sätta dem på agendan. 

 

                                                           
81 Pollock, i Arrhenius (red) 2001 s. 87 
82 Habermas 2003 s.87 
83 Jönsson 2012 s. 47 
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Sammanfattning 

Konstnären Carolina Falkholt har under senaste åren seglat upp som en av Sveriges mest 

uppmärksammade konstnärer, men har en lång bakgrund inom graffiti och muralmåleri. 

Under 2013 och början av 2014 har det stormat kring hennes målningar i media, och i 

centrum för konflikten står dels motivet, det kvinnliga könsorganet, och dels placeringen, i det 

offentliga rummet. 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka vad som driver Carolina Falkholt att ständigt 

återkomma till detta motiv, och vad motståndet mot hennes konst beror på. Jag undersöker 

även hur media skildrar debatten. 

Min undersökning är en diskursanalys av mediedebatten kring fem av Falkholts målningar. 

Kring verken finns två diskurser som är i kamp med varandra, en som förs av Falkholts 

försvarare och en som förs av hennes kritiker. Ingen av dem tycks dominera den andra, 

förutom lokalt på vissa platser. Carolinas eget sätt att tala om sin konst bildar också en separat 

diskurs, eftersom att hon betonar sin feministiska agenda mer än vad försvararna gör. 

Kritikerna betonar verkens olämplighet i den offentliga miljön och försvararna betonar 

konstens syfte att skapa debatt. Försvararna betonar huvudsakligen konstens syfte att skapa 

debatt och konstens pedagogiska användningsområden. 

Carolina Falkholts verk är offentliga på två sätt. Dels befinner de sig i det offentliga rummet, 

dels genererar de massmedial uppmärksamhet, vilket placerar dem i pressens offentlighet. Vi 

kan se i min teoribakgrund att kvinnor strukturellt förvägras plats både i det fysiska offentliga 

rummet och i media. I båda dessa rum tar Falkholt, både bokstavligt och bildligt, stort 

utrymme, och detta gör hon medvetet. 

Det är relevant att fråga sig vem som vinner på mediedreven. Kanske är det egentligen alla. 

De uppretade politikerna och kommuntjänstemännen får publicitet, konstnären får publicitet 

och tidningarna säljer lösnummer. I förlängningen tror jag ändå att det är Carolina Falkholt 

som är den stora vinnaren, eftersom att hon genom media kan sprida sina politiska idéer och 

sätta dem på agendan. 
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