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Introduction: The main purpose of the culture is to serve people and represent the 

people's social will and freedom. Culture does not exist in a vacuum but shaped and 

framed by political and artistic structures that are not neutral, and this is why the 

artwork itself cannot be an independent business. The public function of art can be 

understood as a defense of the ideals of democracy. But today, when political power 

is often replaced by hegemony, the role   of art and functions are changing. How these 

changes reflect to the identity, reality and truth of society? What political functions 

are fulfilled when art becomes “public”? The issue of democracy is linked question of 

people’s power in a democratic society where power is legitimized in social space. 

The idea of the public sphere as a cultural form for crowds is opening the public art 

for debate. How and by what kind of methods we can investigate the public? To talk 

about multiple public spaces do not question what a disclosure is, but what public art 

means. Is it a place for encounters between art and ideas and observations of how the 

truth and reality are presented in the society? 

  

It is not easy to write an essay about the relationship between public art and public 

power. But in a time of rapid political changes where art often stands in the focus we 

ought to make an attempt. What is the relationship between art and power in the 

public sphere actually like today? 
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Inledning 
 
Det är ett vanligt synsätt att vi idag lever i en tid med snabba förändringar. Våra 

postmoderna tider kännetecknas av historiens snårskog av olika händelser, kulturella 

koder, trosföreställningar, idéer, traditioner osv. Enligt Andy Hargreaves
1
 (1998) är 

postmodernismen ett estetiskt, kulturellt och intellektuellt fenomen och den är därmed ett 

samhällets tillstånd som omfattar vissa mönster av sociala, ekonomiska, politiska och 

kulturella relationer. Masskultur och popkultur som präglar vår moderna värld räknas 

som en form av politiskt handlande. Kulturens roll är att vara för folket och representera 

folkets sociala vilja, frihet och motstånd till politiska och ideologiska former.   

   

Konstnärskapet är framför allt individuellt och karaktäriseras av personligt uttryck. Men 

idag visar kärnan av de nya kulturella produktsformerna att det inte längre är möjligt att 

beskriva konst som något enhetligt. I en tid med snabba politiska förändringar där makt 

ofta ersätts med hegemoni kommer konstens roll och funktion att förändras. Hur 

reflekterar dessa förändringar samhällets identitet, verklighet och sanning? Vilka 

politiska funktioner uppfylls när konsten blir ”offentlig”?  

 

Frågan om demokratin förbinds med frågan om folkets makt i det demokratiska 

samhället, där makten legitimeras i det sociala rummet. Konstens offentliga funktion kan 

förstås som ett försvar av demokratins ideal. Diskursen om den nya offentliga konsten 

kopplas till frågan om det offentliga rummet som också är ett frågetecken. Offentligheten 

beskrivs ofta som ”en fantom efter det demokratiska idealet” eftersom medborgare inte 

har tillräckligt med tid att vara bra informerade om alla frågor som gäller gemensamma 

val.
2
     

 

Idén om offentligheten som en kulturell form för en människomassa öppnar konstrummet 

för debatter. Hur och med vilka metoder kan vi undersöka en offentlighet? Att tala om en 

mångfald av offentligheter ifrågasätter inte vad en offentlighet är för något utan vad 

konstens offentlighet innebär. Är det en plats för möten med konst och för fundering och 

iakttagelser av hur sanningen och verkligheten presenteras i det postmoderna samhället?  

 

Eftersom kulturen aldrig lever i ett vakuum utan formas och inramas av politiska och 

konstnärliga strukturer som inte är neutrala, så kan själva konstverket inte vara en 

oberoende verksamhet. 

 

Syfte och problemformulering 

 
Syftet med arbetet är att belysa och problematisera frågor gällande förhållandet mellan 

offentlig konst och offentlig makt. De teoretiska grundfrågorna är: 

                                                 
1
 Hargreaves, Andy, Läraren i det postmoderna samhället, Studentliteratur, Lund, 1998 s56 

2
 Laclau , Ernesto, Makt och representation ; Beverly m.fl., Konst, makt och politik, Raster förlag,  

2007 s 15 
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Vad kan visas offentligt? 

  Till vilken publik vänder sig den offentliga konsten?  

Hur värderas den offentliga konsten och vari ligger dess värde? 

 

 

Urval och avgränsningar 
 

Undersökningen är avgränsad till bildkonst som på ett eller annat sätt kommunicerar med 

allmänheten på offentlig plats. Det är inte en studie om politisk konst och politisk 

styrning. 

 

Jag har valt tre konstverk för analys: ”Cirkulation II” av Stinas Opitz, ”Hemlös räv ”av 

Laura Ford och ”Olympos Mons” av Elisabeth Sivard och Christer Jansson. De tre 

skulpturerna har en direkt tillgång för allmänheten. Varje projekt som presenteras är ett 

resultat av ett samarbete mellan konstnärerna och kommunen. Jag presenterar också tio 

konstnärer som har arbetat med samma tema eller använder liknande symboler. Jag gör 

ett försökt att förstå de valda konstverkens budskap och betydelse och deras plats i 

samhället. 

 

Den offentliga konsten har ofta skapat rubriker. Ett exempel är skulpturen ”Cirkulation II 

”av Stinas Opitz, som myntade begreppet ”rondellhund”. Skulpturgruppen köptes av 

Linköpings kommun. ”Cirkulation II” vandaliserades och efter det har det uppkommit 

häftiga känslostormar som fått stor uppmärksamhet då skulpturen gav upphov till ett 

koppel av rondellhundar. Rondellhundarna började dyka upp i hela Sverige. Från Gotland 

till Haparanda ställdes hemsnickrade hundar ut nattetid i rondellerna och stadsborna trätte 

om det var konst eller folkhumor. ”Folkbladet”
3
 skriver att ”rondellhundar var decenniets 

märkliga folkliga kärleksförklaring till den offentliga konsten”. ”Det är den lille mannens 

markerande av sin närvaro i det offentliga rummet på något sätt”, säger Bengt Lärkner,
4
 

docent i konstvetenskap på Linköpings universitet. Stinas Opitz rondellkonstverk 

föregicks av diskussioner kring hur offentlig konst ska få se ut, vem som ska göra den 

och vad den ska få kosta. ”Genom ett eget offentligt konstverk går det att busigt 

protestera mot känslan av att allt bestäms över våra huvuden”, tror Bengt Lärkner. ”Det 

är helt enkelt en mycket oskyldig form av civilt motstånd”, säger han.
5
 

 

Att placera ut konst är inte så lätt som det först kan verka och det är mycket man skall 

tänka på. När man studerar ett enskilt verk är det nödvändigt att beakta verkets placering. 

Frågan ”Vad finns i konstverket?” kopplas med frågan ”Var finns konstverket? ”Ett verks 

placering kan vara avgörande för hur vi tolkar verkets innehåll. Skulpturen ”Hemlös räv” 

av Laura Ford, köptes av Stockholms Stad. Stockholm konst, som ansvarar för all 

                                                 
3
 www.folkbladet.se/kulturnoje/default.asp    

4
 www.svd.se/kultur/rondellhundarnas-revans  

5
 www.svd.se/kultur/rondellhundarnas-revans  

6 

http://www.folkbladet.se/kulturnoje/default.asp
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offentlig konst runt om i Stockholm, står tillsammans med Situation Stockholm bakom 

lanseringen av ”Hemlös räv” av Laura Ford. Med den bronsfärgade, hemlöse 

rävskulpturen hoppas de på att väcka stockholmarnas uppmärksamhet kring den 

offentliga konsten. Stockholmarna fick rösta om var Laura Fords rävskulptur ska stå.
6
   

 

Det tredje konstverket är skulpturen ”Olympos Mons” av Elisabeth Sivard och Christer  

Jansson som köptes av Salems kommun. ”Olympos Mons” skapade inga stora debatter. 

Offentlighet och konstkritik verkar ointresserade av den nya offentliga konst som Salems 

kommun fick. Cynthia Freeland (2006) påpekar att vi kan oroa oss när människor ska få 

ett engagemang att gå någonstans, se på någonting – vare sig det är en trädgård, graffiti, 

en motorväg eller ett nytt godis- som konst. I sin studie ”Konstteori- en introduktion ”
 

(2006) skriver Freeland att konst idag kan se ut hur som helst och bestå av vad som 

helst.
7
 

 

  

Tidigare forskning och litteratur 
  

Under de senaste decennierna har begreppet offentlig konst allt mer utmanats. Den 

offentliga konsten är utgångspunkt i dagens forskning och en källa till förståelse för 

Sveriges demokratiska utveckling under 1900-talet. Ofta står konstens politiska 

dimension i fokus i olika diskussioner. Det finns tidiga studier som visar relationen 

mellan politisk konst och politisk makt. Ofta observeras konstproduktionens sociala 

natur. Postmodernismen är också ett väl diskuterate ämne. Men eftersom samhället 

utvecklas hela tiden och nya konstuttrycksformer måste legitimeras så är det svårt att ta 

något för givet överhuvudtaget.  

  

Beställda konstverk har redovisas i olika trycksaker sedan det första projektet 

färdigställdes 1940. En del av Statens konstråds informationsuppdrag är 

katalogutgivningen. Katalogerna är en guide till ny konst i det offentliga rummet. De 

visar hur konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet utvecklas och förändras.    

   
Konstkritiker och konstteoretiker som Dickie, Danto, Baudrillard studerar och undersöker 

samtida konst och relationen mellan konst och det offentliga rummet: makt och motstånd, 

det platsspecifika, rätten till rummet och m m.   

 

Arthur Danto
8
 har formulerad institutionell konstteori och har myntade begreppet 

konstvärlden för att förklara den nya estetiken. Enligt Danto om ett objekt (som i vanligt 

fall kan inte vara konst) placeras i ett galleri eller konstmuseer så får objektet en status 

som konstverk. George Dickie
9
 har utvecklad den institutionella konstteorin och påpekar 

att ett konstverk får sin värde från den person eller personer som presenterar en viss 

                                                 
6
 www.stockholmskonst.se/inkopt-konst/heälos-rav-laura-ford 

7
 Freeland, Cynthia, Konstteorer - -en introduktion, Raster,   2006 s 45 

8
 Danto, Arthur, The Artworld, The Journal of Philosophy, 1964 (Nr 19), s, 571-584 

9
 Dickie, George, The art circle: a theory of art, New York: Haven 1984 

7 

http://www.stockholmskonst.se/inkopt-konst/heälos-rav-laura-ford


 

 

institution eller konstvärld (gallerier, konstmuseer). Enligt Jean Baudrillard
10

 det 

postmoderna samhället tappar kontakten med verkligheten och verkligheten produceras 

av median. Den verkliga har inte längre någon betydelse och den är media som skapar 

ursprunglig mening och värde.  

 

 

Teori och metod 

 
Utgångspunkt i arbetet är Foucaults och Latours teorier om makt. Michel Foucault

11
 

kopplar ihop makt och kunskap och tänker att makten kan vara både destruktiv och 

positiv. Makten kan skapa möjligheter. Makten kan inte vara en vilande relation utan 

kräver handling. Makten producerar verkligheten, förutsättningar etc.  

 

Foucaults uttrycksteori betonar den individuella konstnärens begär och känslor. I sin 

artikel ”Vad är en auteur?”
12

, förutsätter han att ett konstverk har innebörd och att man 

ska tolka konst genom att se in i konstnärens medvetande. Innebörd handlar inte så 

mycket om konstnärernas begär och tankar utan om i vilken epok konstnärerna lever och 

arbetar. Enligt Foucault ett sätt att identifiera maktrelationer är att söka efter begränsande 

eller tillåtande faktorer. Maktutövning innebär en handlingsstruktur som påverkar andra 

handlingar. Makten kan inte bara vara en (vilande) relation utan kräver handling. Makten 

är inte bara en relation eller en effekt. Makten måste kopplas till en viss maktutövning 

och till något som påverkas och förhåller sig till denna maktutövning. Ett sätt att söka 

efter verksamma maktrelationer är att söka tecken på maktmotstånd. Foucault skriver att 

”ingen makt utövas utan en hel rad avsikter och mål. Makten utövas alltså inte uppifrån 

och ned utan träder in över allt, också i vardagens sociala relationer och institutioner. 

Maktrelationer konstitueras av alla de handlingar som strukturerar våra förutsättningar att 

agera. Därför är det omöjligt att gå utanför makten eller att omintetgöra makten.
 13

 

 

För Bruno Latour är makten effekten av en rad samverkande aktörer i ett nät. Varje 

förflyttning i nätverket innebär en ny händelse, en fortsättning på historien. Vi är själva 

under någon makt eller använder själva makt mot någon. Våra förutsättningar att handla 

är beroende av hur och vem som använder makten. Varje människa, ting etc. i form av 

olika nätverk. 
14

 Det betyder att våra förutsättningar att handla är påverkade av alla 

nätverk som vi deltar i. Makten hos Latour representerar effekten av ett stabiliserat 

nätverk. Nätverkets stabilitet rör inte i första hand subjekt utan handlingsmönster. Att 

stabilisera ett nätverk är ett sätt att skapa förutsägbarhet. 
15

 

                                                 
10

 Kellner, Douglas (editor) Baudrillard: a critical reader , Oxford: Blackwell,1994 
11

  Nilsson, Roddy, Foucault: en introduktion , Malmö, Ègalitè, 2008 
12

   https://wiki.brown.edu/confluence/download/ 
13

  Kärrholm, Mattias , Arkitekturens territorialitet, till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i 

stadens offentliga rum ,Grahns Tryckeri AB, Lund, 2004  s103 
14

  Kärrholm, Mattias , Arkitekturens territorialitet,till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i 

stadens offentliga rum ,Grahns Tryckeri AB, Lund 2004  s118 
15

  Kärrholm, Mattias , Arkitekturens territorialitet,till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i 

stadens offentliga rum ,Grahns Tryckeri AB, Lund 2004  s119 
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Enligt Karl Marx
16

 teori förändras kulturformer – däribland konst – genom historien och 

samhällets ekonomiska bas. Förhållandet mellan den ekonomiska basen och produktionen 

eller överbyggnaden är känt som historiematerialism. Marx påpekar att allt runtomkring 

oss är bestämt av vår sociala klass och att det därmed finns flera historiska ”sanningar” 

som är beroende av vår klasstillhörighet eller kulturella synvinkel.  För Marx finns alltid 

två sociala grupper, de exploaterade och de exploaterande. Konsten handlar om maktens 

dynamik som opererar mellan dessa två grupper. 

 

För Marx klassfrågan handlar om ojämlikhet och makt. Marx kända metafor ” camera 

obscura” betyder att de föreställningar människor bär på leder till att de se världen upp 

och ned. I stället för att se olikhet och klasskillnad ser vi nationen som en enhet och vi 

tycker att alla sitter i samma båt. Marx använder begreppet ideologi och påpekar att 

samhället kännetecknas av starka motsättningar som hotar dess existens, vilken leder till 

att dessa behöver dölja med hjälp av olika föreställningar. Ideologier får funktioner att 

bidra till att återskapa och upprätthålla makten. Det är en medveten process där 

dominerande grupper genom statens ideologiproducerade apparater skapar legitimitet, 

eller en omedveten process som när människor själva konstruerar drömlika eskapistiska 

idéer, ett ”folkets opium”.
 17

 

 

Marx påpekar att det finns ett grundläggande förhållande mellan ekonomisk struktur och 

samhällets kultur. Det är den sociala produkten och konsumtionen av konst som är viktig 

snarare än den individuella konstnären eller beställaren.  Tanken om ideologi som en bas 

för makt har varit ett viktigt redskap för det sätt konsthistorien har skrivits på under de 

senaste decennierna.
18

    
  

Som metod användes analys av tre offentliga konstverk från tre skilda konstnärer för att 

illustrera frågor som jag anser är grundläggande för ämnet. I studien gör jag ett försök att 

beskriva, identifiera, kategorisera, tolka och tänka kring de tre valda konstverken. Något 

som i sin tur har gett upphov till frågor om konstverkets innehåll, kontext och plats.  

 

 

Analys  

Jag uppfattar ett konstverk som ett självständigt system av tecken, symboler och regler. 

Att översätta konstverkets budskap och allegorier är inte lätt eftersom vi alla har olika 

erfarenheter och frågor. I sin bok ” Att tolka bilder”, skriver Sjölin
19

 (1993) att varje 

uttryck har med nödvändighet ett innehåll, och varje innehåll måste komma till uttryck 

genom något. Både uttrycksteorin och kognitiva konstteorin hävdar att konst 

kommunicerar och kan förmedla stämningar, känslor, tankar och idéer. Tolkningen av ett 

konstverk är en förklaring till hur konstverket fungerar. Liksom språket utgörs 

                                                 
16

 Månson,Per,  Karl Marx: en introduktion, Diadalos, 1993   
17

 Bergström, Göran&Borèus (red) Textens mening och makt, Studentlitteratur ,2009  s153 
18

 Arnold, Dana ,Konstvetenskap- en introduktion, Raster, 2009 s128 
19

 Sjölin, Jan-Gunnar, Att tolka bilder, Studentlitteratur, Lund, 1993 s45 
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konstverket av en uppsättning symboler som kan kombineras på en mängd olika sätt. 

Freeland
20

 (2006) påpekar att en god tolkning måste grundas på belägg och bevis och bör 

tillhandahålla ett rikt, komplext och belysande sätt att förstå ett konstverk. Varje element i 

ett konstverk är en del av en helhet och färg, ljus och form är grunden i konstverkets 

komposition och kommunikation.  

För att analysera ett konstverk kan man ställa olika frågor t.ex. ” Vem är sändaren? Vem 

är det som står bakom konstverkets meddelande och föreställningar? Vad är det som 

skildras i konstverket?  Vilka egenskaper dominerar? Hur är det uppbyggt? Kan någon 

speciell målgrupp identifiera sig med konstverket?
”
    

 

Bakgrund 
  
Offentlig konst har funnits under längre tid och har förändrats i sitt utseende under åren. I 

sin roman Stockholmaren (1964) skriver Ivar Lo Johansson
 
: 

 

Kungar och stormän hade fått sina monument, ofta också hästarna. 

Vetenskapsmän hade fått sina statyer eller byster. De stack upp i en anonym luft, 

där de merendels var osynliga för stadsborna. Det var alltid ett förfärligt väsen 

innan den och den fått sin byst eller sin staty. Det skrevs mycket innan ett 

minnesmärke blev rest. Men när det väl var gjutet och slutkritiserat såg ingen mer 

åt det.
21

 

          

 

Under 1800-talet grundlades den idealistiska uppfattningen att offentlig konst utförd av 

framstående konstnärer i sig äger en moralisk och pedagogisk kraft ägnad att stärka 

patriotism och andra medborgerliga dygder.
22

 

 

Idén om vår tids offentliga konst presenterades under 1900-talet. 1930- talets 

ecklesiastikminister Arthur Engberg var den som började arbeta med kulturfrågor. Innan 

honom hade det inte funnits något statlig kulturpolitiskt handlingsprogram. Arthur 

Engberg
 
sade:  

 

Den tiden ligger redan lång tillbaka, då intresset för… konst ansågs vara 

privilegiet för ett fåtal. I våra dagar äro både intresset och förståelsen för konst i 

god växt. Konsten är på väg att bliva allas egendom. Såväl i offentliga byggnader 

och i samlingslokaler som på arbetsplatserna, i fabrikerna och på kontoren, har ett 

                                                 
20

 Freeland, Cynthia, Konstteorer - -en introduktion, Raster, 2006 s73 
21

 Johansson, Ivar lo, Stockholmaren, Bonnier , 1964  s53 
22

 Wigren, Åke, Vår bästa konst, tryckeri AB, Vänersborg, 2005 s8  
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konstnärligt inslag vunnit allt högre uppskattning. Denna utveckling bör på alla 

sätt understödjas. 
23

 

            

 

Statens konstråd grundades 1937 och det allra första beställda konstverket invigdes 1940. 

Syftet med den statliga konstpolitiken var att föra ut konsten i samhället, till arbetsplatser 

och offentliga miljöer. Redan från början avgav man som en målsättning för 

verksamheten att en procent av byggkostnaden skulle avsättas för konstnärlig 

utsmyckning vid nybyggnation i statlig regi, den s.k. enprocentregeln.
24

    

 

Uppgiften för Statens konstråd är att skapa goda förutsättningar för samtidskonsten och 

att få en framträdande plats i samhällsmiljön. Visionen är att öka intresset för konsten i 

det offentliga rummet. Sedan tio år tillbaka har Statens konstråds uppdrag utvidgats vilket 

innebär att Konstrådet också kan ”genomföra och delfinansera konstsatsningar i 

samarbete med kommuner, landsting och privata aktörer inom byggområdet.” Det årliga 

regleringsbrevet ger riktlinjer; målet är att konsten blir ett naturligt och framträdande 

inslag i samhällsmiljön samt att öka intresset för kunskapen om offentlig konst hos 

allmänheten och hos samarbetsparter genom informationsinsatser och konstpedagogiska 

initiativ”
25

. Det enda uppdraget från regeringen genom Kulturdepartementet är att 

beställa permanent, platsspecifik samtida konst och placera den i statsliga byggnader och 

verksamheter.
26

    

 

Offentligheten är ett särskilt rum eller område mellan de statliga auktoriteterna och de   

enskilda individerna. Ett rum som ger möjlighet att överväga och debattera mål i 

samhället.
27

 Idag domineras diskussionen om det offentliga rummet som ett fundament 

som utövar legitim statlig makt:   

 

… när det offentliga rummets väktare för sin makt hänvisar till ett ursprung för 

den sociala enheten utanför det sociala, så försöker de ockupera – i bemärkelserna 

fylla upp, ta kontroll över genom att fylla upp – det lokus av makt som i ett 

demokratiskt samhälle är ett tomt rum.
28

  

  

 

Den politiska makten representeras ofta av olika medier som en källa av information och 

det leder till en annan del av makten, makten över tanken. Makten över tanken är aldrig 

given, påpekar Andy Hargreaves
29

(1998), vilket även gäller makten över konsten. Så fort 
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makten är förhandlad finns det utrymme för förändringar. Det som gäller idag behöver 

inte gälla imorgon. Avgörande är hur de politiska makthavarna, den offentliga konsten 

och medborgarna agerar och förhåller sig till varandra. Det gäller inte bara makten över 

vilka politiska frågor det gäller utan också hur kulturens roll uppfattas i en bredare 

bemärkelse. 

  

Representationen av realiteten genom olika konstprodukter kopplar Michel Foucault med 

något som han kallar för sanningspolitik. För Foucault är sanningspolitik en samhällets 

överenskommelse om sanningens status och produktion i sammanhanget:   

 

Varje samhälle har sin egen sanningsordning, ”sin allmänna politiska” sanning: 

det vill säga att samhället accepterar vissa diskurser, som det låter fundera som 

sanna diskurser; det finns mekanismer som möjliggör en åtskillnad av sanna och 

falska utsagor och som lägger fast formen i vilken de ena eller de andra 

sanktioneras; det finns föredragna tekniker och tillvägagångssätt för 

sanningssökandet; det ger status åt dem som har att bestämma över vad som är 

sant och vad som är falsk.
30

 

  

 

I den framväxande globala ekonomin baserad på kontroll och manipulation av 

information, bilder, virtuellt obegränsat rörligt kapital ser Foucault ett dominerande 

system. Detta system öppnar fält av maktrelationer mellan individer där var och en 

försöker styra andras uppförande. Brian Holmes ser i denna globala koordination som 

inbjuder till kommunikation och kreativitet en ideologi, en regeringsteknologi, form av:   

 

… kollektiv kanalisering, som lämpar sig for styrning av demokratiska samhällen 

där individerna åtnjuter substantiella rättigheter och har en benägenhet att avvisa 

alla uppenbara försök till auktoritetsutövning.
31

 

  

I atmosfären av konservativ demokrati blir dagens förståelse för ”offentlig konst” osäker. 

Konstnärer och kritiker har börjat fråga vad det innebär att sammanföra ordet   

”offentlig” och ”konst. Kritiken Phillips skriver att även om den offentliga konsten vid 

1990- talets slut framstår som en fullt utvecklad disciplin är det ett fält utan klara 

definitioner.
32

  

  

Industrialismen och det offentliga utrymmet  

Industrialismen med sitt fabrikssystem, sin teknik och sin forskning skapade möjligheter 
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till utvecklingen av en massfabrikation. Det mänskliga arbetet började ersättas med 

maskiner och detta kunde ge mer produktion och en uppkomst av en storindustri för 

konsumtionsvaror för alla och ej som tidigare mest lyxvaror för de rika. Flera 

uppfinningar följde slag i slag vilka höjde produktiviteten. Järnvägarna gav bättre 

transporter och det var lättare att förflytta varor och människor till olika städer eller 

platser i landet.   

I början av 1900-talet upplevde västvärlden en marknadsutveckling och stora 

vinstmarginaler. Det var först med massproduktionen som industrikapitalismen kunde 

etableras och det kapitalistiska produktionssättet spridas på alla plan i samhället. Efter 

andra världskriget liberaliserades handeln och världshandelns volym ökade med 349 % 

för industrivaror mellan åren 1929-1971 och samtidigt steg världsproduktionen med 194 

%.  Under 1950-1960-talen byggdes den offentliga servicen ut i olika länder. Offentligt 

stöd till bostadsbyggandet var viktigt i flera av västvärldens länder, även i USA där 

småhusproduktionen ökade markant. 1940-1990-talen kännetecknades av en utveckling 

där konsumtionsvaror som personbilen, dammsugaren, tvättmaskinen, m.m. inneburit 

ändrade konsumtionsmönster. Dessutom hade de nya produktionsmetoderna som 

taylorismen, med tidsstudier, löpande bandet och massproduktion, inneburit att 

produktiviteten hade ökat markant under perioden. Lönerna hade höjts mer än 

produktiviteten ibland och det ledde till att efterfrågan hade höjts på konsumtionsvaror.
33

   

Att handla kollektivt, att diskutera gemensamma program, att skriva olika manifestet som 

en slags gemensamma budbärare om den tid som skulle komma och det nya moderna 

samhälle som skulle skapas på ett eller annan sätt påverkar konstens perspektiv. Konsten 

börjar upplevas kollektivt och det offentliga konstverket börjar präglas av anonymitet.   

Enligt den tyske teoretikern Peter Burger
34

 har alla de sanningarna som tidigare 

formulerats inom religionen, traditionen och stilarna blivit ifrågasatta och konstnärerna 

kan inte längre bedöma hur publiken kommer att svara på de symboler och referenser de 

arbetar. 

Enligt Jean Baudrillard
35

 har konsten försvunnit som den symboliska pakten. Det finns 

inte längre någon grundläggande regel, något kriterium för det estetiska behaget. På det 

estetiska området finns inte längre någon Gud eller någon guldmyntfot för den estetiska 

bedömningen. Konsten påminner enligt Baudrillard därigenom om det internationella 

valutasystemet, som är ett system utan säker ekvivalens där värdena inbördes växlar fritt 

och de flyter omkring som separata enheter, där de accelererar i sitt eget kretslopp utan 

möjlig konvertibilitet till ett reellt värde.
36

  

 

Konstens offentliga funktion    

Fram till 1800-talet är den skapande konsten en del av enheten mellan stat, samhälle och 

kyrka. Men från 1800- talet och framåt ingick den inte längre i en sådan självklar andlig 
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gemenskap. Konstfältet skildes med tiden ut som ett eget samhällets område med egna 

regler och normer. Efter franska revolutionen 1793 nationaliserade folket Louvren och de 

första offentliga museerna startades. Senare museerna byggdes upp med donationer från 

privata samlingar. Museerna gjorde konsten tillgänglig för allmänheten, främjade den 

nationella identiteten och symboliserade national styrka. De flesta tidiga museerna gav 

sig ut för att vara till för alla. Idag betraktas konstmuseer fortfarande som elitistiska 

instruktioner. Freeland 
37

(2006) påpekar att i Europa är det genomsnittliga besöksantalet 

inte mer än 20 procent av befolkningen, och denna grupp är snedfördelad mot grupper 

med högre inkomster och bättre utbildning. För att föra ut konsten till de så kallade 

massorna hittades nya metoder. Olika offentliga konstprojekt fick stöd av regeringar och 

offentligheten som ett tecken på samhällsengagemang och samarbete.  

   

Under 1900-talet riktades konst och konstens kritik mot de individualistiska 

föreställningarna om konstnär som ett autonomt själv och konsten som ett uttryck för 

denne konstnärs strikt privata existens
 
: 

Själva föreställningen om en offentlig konst är något av en motsägelse i detta 

begrepp sammanför vi två ord vilkas innebörders på vissa sätt är antitetiska. Vi ser 

konst (på 1900-talet) som skulptörens eller målarens individuella sökande, själv 

ramhävandets höjdpunkt. Till detta ord kopplar vi offentlig, en hänvisning till det 

kollektiva, den sociala ordningen, självnegaton. Alltså kopplar vi samman det 

privata och det offentliga i ett ensamt begrepp eller objekt från vilket vi förväntar 

oss både koherents och integritet.
 38

 

          

 

Den ökande uppmärksamheten som konsten ägnar sig själv och sina uttrycksmedel 

skapar så småningom en skiljelinje mellan konst som följer traditionen och dess 

konventioner och konst som bryter mot den. Den traditionella formen av offentliga 

konstmonument vilka kanske är de äldsta och mest uppenbara formerna av officiell 

offentlig konst har rollen att representera staden eller nationen, kort sagt makten. Den 

moderna formen av offentlig konst är på många sätt det moderna konstobjektet skapat för 

privat-estetisk kontemplation, sent förflyttat utomhus och placerat i ett offentligt rum. 

”Sådana offentliga skulpturer kan förhålla sig estetiskt till det omgivande stadsrummet. 

Men i grunden fungerar dessa objekt som ett slags offentlig prydnad.” 
39

 

 

Under 1990-talet kommer begrepp som ”relationell estetik” och ”sociala mellanrum” som 

börjar värdera relationer mellan konstprojekt och publik. Själva verket ses inte längre 

som autonomt objekt utan det relaterar till publiken, som står i fokus.  

Begreppet ”new genre public art” kom 1996, för att definiera den nya, icke- 
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monumentala, fragmentiserade och tillfälliga konsten i det offentliga rummet. ”New 

genre public art ” argumenteras också som socialt engagemang, och interaktiv konst för 

olika specifika konstoffentligheter. ”New genre public art ” skiljer sig från sin 

föregångare "offentlig konst" genom att det inte handlar om objektet, utan bygger på 

förhållandet mellan platsen och publiken. Den konsten rör sig bort från konstparadigmet 

genom att arbeta med de samhällen där konsten är placerad. Öppen dialog uppmuntras 

mellan konstnären och de människor som kommer att faktiskt få leva med konstverket. 

”New genre public art” är ofta baserad på liberala ideal och talar om frågor av betydelse 

för samhällets kultur i vilken är placerad.”
40

 

  

Den senaste utvecklingen i offentlig konst visar en uppmaning till ett vänligare begrepp 

”community art”, som är mer anpassad till allmänheten.   

 

När det gäller ekonomiska kontroverser om offentlig kontra privat konst, finns det ett 

antal olika synpunkter och förslag för att göra konsten mer tillgänglig för allmänheten. I 

en tid av ökande teknologiska framsteg och moderniseringar har verksamhetens aspekter 

av konst blivit allt mer komplexa.
41

 

 

 

Ekonomiskt stöd och offentlig konst 

Ingen kultur kan utvecklas utan en social bas och utan en källa till fasta inkomster.   

Offentlig konst installeras oftast med tillstånd och samarbete i regeringen eller företag 

som äger eller förvaltar utrymmet. Vissa regeringar uppmuntrar aktivt skapandet av 

offentlig konst. De flesta europeiska länder, Australien och USA har procent för konst-

program. Den första procent-för-art lagstiftningen har tagits i Philadelphia 1959. En 

procent för konstsystem finns i Irland och procenten är allmänt genomförd av många 

lokala myndigheter.
42

 

  

En procent till konst var en huvudtanke i Sverige när Statens Konstråd bildades 1937. I 

Stockholm fastslog kommunfullmäktige var enprocentregeln 1963- många kommuner 

och landsting har liknande principer. Men det är ingen nationellt tvingande regel för alla 

kommuner.   

  

Frågan om ekonomiskt stöd och offentlig makt kan inte bli fullständigt om man inte 

nämner konstmarknaden. ”Konsten har visat sig vara ett riskabelt spekulationsobjekt. På 

Bukowskis och Auktionsverket går merparten en av målningarna åter till säljaren”, 

skriver Kerstin Petersson
43

. Publiken föredrar att spenderasinapengar på annat än konst. 
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Konstnärernas möjligheter att överleva av egen kraft har statsmakten effektiv krympt, 

genom att beskatta dem som egna företagare. Under 1990-talet skatteomläggningen 

avstod men visserligen generöst från att göra dem momspliktiga. Regeringen gjorde en 

kringgående rörelse och beslutade att galleristerna - “utsugarna” - i stället skullebetala 

moms på försäljningen. Detta lät bättre än det ursprungliga förslaget, men har fått samma 

effekt: Konsten blir dyrare och mer svårsåld, utövarna får lägre inkomster och blir ännu 

mer beroende av stöd, konstaterar Petersson.
44

  

 

Problemet med de olönsamma och svårhanterliga konstnärerna är inte nytt. 1937 bildades 

Statens konstråd för att fördelaresurserna och se till att allt gick riktigt och rättvist 

tillväga. Sedan dess har Konstrådet ägnat sig åt att beställa och köpa in samtida konst för 

placering på statliga myndigheter. Rådet verkar direkt under kulturdepartementet och 

enskilda konstnärer oh tar ansvar som finansiär av konstnärlig utsmyckning och 

konstinköp. 2007 har Statens konstråd vidgade uppdrag, att också samarbeta med 

kommuner, landsting, byggföretag, och andra utanför det statliga området. 

 

2008 spenderade Statens konstråd 33,1 miljoner på offentlig konst. Under de senaste 70 

åren genomförs omkring 1700 konstprojekt.
45

  Alla dessa offentliga projekt kanaliserar 

enormt mycket konstnärlig energi och de kan vara alternativa former för olika konstnärer  

att vara säljbara. Till sist, skriver Pettersson ”handlar det inte om smak och konst utan 

 om makten över de allmänna medel som kan styras in konstärskåren.”
46

  

 

I samband med enprocentregeln bildades 1937 KRO (Konstnärernas Riksorganisation) 

med ca 3 370 medlemmar. KRO är ensam representant för Sveriges konstnärer. KRO uts  

experter till – konsulter- till politiska nämnder, och jurymedlemmar till stora tävlingarna 

(varsregler också är utformade av organisationen). Av de tretton ledamöterna 

Bildkonstnärsfondens styrelse utses ex tre av regeringen och sex av KRO – övriga fyra 

fördelas mellan Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF),  

Svenska Tecknare och Svenska Fotografer. KRO äger ett ansenlig inflytande, och är 

berett att slås för sin status som den enda “riktiga” representanten för landets “riktiga” 

konstnärer.  Bildkonstfonden delar ut arbetsbidrag, projektbidrag, resebidrag, 

utställningsbidrag, visningsersättning, inkomstgarantier, m m. Det sistnämnda är en 

livstidslön, som innehav av bortåt 150 konstnärer, musiker och författare i Sverige. 

Varje år får dessa högsta fem basbelopp, beroende för var de tjänar för övrigt.  

Kulturarbetsförmedlingen delar ut beredskapsarbete. Landstingen är andra mäktiga 

mecenater. Stockholms läns landsting spenderar upp till två procent av byggkostnaden på 

konst. 47
 

    

”Stat och landsting är idag det moderna Sveriges mecenater”, anser Kerstin Petersson  
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”Konsternas Riksorganisation är deras rådgivare. Men vad hände när rådgivarna ger 

pengar och uppdragen åt sig själva?” 
48

 

  

Det finns ett samband mellan ekonomiska handlingar, som att köpa och sälja konst och 

statens maktstrukturer. Trots skilda estetiska åsikter formar dessa strukturer och reduceras 

denna typ av konst som allmänheten ska få. Använder man detta medel för konsts 

utveckling eller för offentlig finansierande konst?  

 

Disposition 

 ”Cirkulation II” av Stina Opitz 

 

Konstnär: Stina Opitz  

Titel: Cirkulation II 

Material: lättbetong 

Placering: Nygårds rondell i Linköping 

 

Stina Opitz är svensk konstnär och skulptör, född 1944 i Gälve. Hon ingår i 

konstnärsföreningen Alka i Linköping. Under 2006 uppmärksammades hon för sin 

skulptur i betong ”Cirkulation II”.  
49
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”Cirkulation II” är placerad i Nygårds rondell i Linköping. Den är en sjuttio centimeter 

hög hund i vit lättbetong och en rondellstor rockring i 45 graders lutning. Ringen är 

färgad i röd. Skulpturgruppen har ämnet ”cirkulation”. Ordet ”cirkulation” innebär att 

någon rör sig omlopp, att något förflyttar sig i en krets och når till slut startpunkten där 

processen påbörjas igen. Definitionen är hämtad ur Nationalencyklopedin och pekar på 

dynamik och drivkraft.   

 

Skulpturgruppen erbjuder olika associationer men ger inga tydliga ledtrådar. Cirkel kan 

tolkas som en symbol av evighet, hunden som en symbol av sällskap. Hoppningen 

uttrycker både allvar och lekfullhet. Hunden är uttryckslös. Det är omöjligt att säga om 

figuren är ond eller god. Hundens figur ser ut som att hunden har format efter en mall. 

Det finns ingen bearbetning och tolkning av hundens figur.  Både hunden och ringen 

tycks vara oberoende av varandra. ”Man ser hur ringen sätts i rörelse likt en rockring, och 

den får nästan hunden att rygga tillbaka”, säger Helena Scraggi (intendent i 

Konstmuseet).
50

  

  

 

 

 

Skulpturgruppens komposition är enkel. Hunden och rockringen formar en triangel. Det 

finns inte någon tanke mellan hundens och rockringens proportioner. Proportionerna är 

slumpmässiga.   

 

Stina Opitz egen kommentar: ”Kommunen ville ha nått monumentalt medan jag ville 

göra något med mänskliga proportioner. Fast nu blev det ju monumentalt i alla fall.”
51
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”Cirkulation II” vandaliserades. Efter vandaliseringen har Stina Opitz ställt ut 

gipsförlagan till den halshuggna jycken på Länsmuseet. 

 

2008 hade Stina Opiz en utställning på Calleri Kronan (Bilaga 1, bild 5). Mats Granberg 

skriver om Stna Opitz utställning på Galleri Kronan:” Opitz är en konstnär som alltid 

överraskar betraktaren. Förr eller senare verkar vara en utställning som även överraskar 

henne själv.”
52

   

 

 

    Rondellhundar 
 

 

Rondellhund är en form av gatukonst som uppstod i Sverige under 2006 och innebär att 

anonyma personer placerar ut handgjorda hundar i olika material i rondeller (Bilaga1, 

bild 1,2). Rondellhundar har placerats i rondeller över stora delar av Sverige och har 

under 2006 och 2007 blivit något av en mindre folkrörelse.
53

  

 

Det började med att konstnären Stina Opitz 2006 gjorde verket ”Cirkulation II” för en 

rondell utanför Linköping, där en hund figurerade. En teori om rondellhundarnas 

uppkomst är att vissa personer ville ha tillbaka den gatukorsning som låg på platsen där 

cirkulationsplatsen i Linköping placerades. Verket blev vandaliserat (Bilaga1, bild 3) och 

hundens avhuggna huvud placerats flera mil bort, i en rondell utanför Mjölby, och 

ersattes av en annan hund som blev den första i raden av många egentillverkade 

”rondellhundar” som dök upp landet över.
54

     

 

I mitten av juli placerade gruppen ”Akademi Vreta Kloster” (bestånd av de två 

Linköpingsborna Thomas Nordmark och Rickard Leckne) en trä hund i rondellen. Denna 

följdes av ett hundben i betong. Detta uttryck för folkhumorn blev omskrivet i 
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lokalpressen och snart började fler hem tillverkade hundar dyka upp i rondeller i och 

omkring Linköping. Den största rondellhunden i Sverige byggdes i Olofström 2007 och 

var 1,5 m hög, gjord av stål och vägde 400 kg. Pojkarna som gjort den fick betala 

kommunen 560 kr för att få den bortfraktad. 
55

 

En humoristisk artikel i Östgöta Correspondenten påstår att rondellhunden tillhör rasen 

östgotisk rondellhund och att det skulle vara den Internationella hundorganisationen som 

tittat på och godkänt standardiseringen. Ronnebys första rondellhund genom tiderna 

hävdas tillhöra denna ras.
56

 

En rosa, luddig rondellhund placerades ut av en anonym konstnär i Örebro redan under 

första halvan av 2006. 
57

 

Hundar har sedan dess dykt upp i de flesta svenska städer, från Kiruna till Ystad. 

Resenärer på chartermål och i bland annat Barcelona har rapporterat att rondellhundar 

synts även där. Till och med Expressen reportrar försökte haka på trenden genom att 

placera ut en hund vid Piccadilly Circus i London. Maputo fick sin första rondellhund 

den 29 augusti 2006 när Skandinaviska skolans elever placerade ut en hund i rondellen 

närmast ett av presidentens residens. Hunden flyttades sedan runt och uppträdde i många 

olika rondeller i Maputos. Den31 augusti 2007 utbröt protester i Pakistan mot att 

tidningen Nirikes Allehanda publicerat Lars Vilks teckning av Muhammed som 

rondellhund. 
58

 

8 november 2006 räknar upp 54 orter i Sverige där rondellhundar synts. 

Rundelhundarna öppnade för ett ögonblick ett folkligt, utopisk fönster genom vilket 

plötslig vad som helst verkade möjligt i det offentliga rummet. ”Kanske kan man tolka de 

offentliga kostskandalerna och vandaliseringar av offentliga projekt helt enkelt som ett 

slags försök att göra anspråk på en egendom man anser har rätt till”, skriver Linda 

Fagerström(2010).
59

  

”Dessa hemmagjorda hundar, gjorda av anonyma personer kan inte vara någon form av 

konst” påpekar Bengt Lärkner, docent i konstvetenskap på Linköpings universitet:   

 

Konst är det som den initierade konstvärlden betraktar som konst. Om man tittar 

på de  enstaka hundarna är det bara en del jag skulle betrakta som konstföremål 

men det spelar ingen roll. Rondellhundarna är ett konstverk som inte utgår från 

objektet utan en interaktiv tanke. Däremot är de konst enbart för att kedjan går 

tillbaka till ett ”riktigt” konstverk. Trädgårdstomtarnas befrielsearmé, som skickat 

människors prydnader på semester ut i världen, kvalar alltså inte in. Den närmaste 

                                                 
55

 www.kulturvast.se 
56

 www.corren.se 
57

  www.orebro.se 
58

 www.dn.se 
59

 Fagerström Linda, Plats, poetik och politik, Bokförlaget Arena, Malmö, 2010 s.53 

20 
 

  

http://www.kulturvast.se/
http://www.corren.se/
http://www.orebro.se/
http://www.dn.se/


 

 

parallell han kan hitta är halmbocken i Gävle som bränns ner varje år.”
60

 

  

Inte alla hundmakare håller med Bengt Lärkner. Vissa tycker att skattepengar inte ska 

finansiera ”så kallad konst som vem som helst kan göra.”
61

 

  

Andra offentliga skulpturer som använder cirkeln som symbol 

En del symboler grundar sig på vår bild av världen runt oss. Den viktigaste av dem 

kanske är solen, källan till ljus, värme och energi- livets egen källa. Solen och cirkeln är 

närliggande symboler. Den gloria som kom inom kristen religiös konst är en symbol för 

solen och ljuset. För indianerna i nordvästra USA är cirkeln helig. Det står för liv.
62

   

 

 ”Solring” av Claes Hake 

 

Konstnär: Claes Hake 

Titel: Solring 

Material: brons 

Placering: Göteborgs universitet  

  

Claes Hake är född 1948, svensk skulptör och konstnär. Han är mest känd för sina 

monumentala verk. Han utbildade sig vid Valands konstskola, Göteborg i 
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måleriavdelningen. Senare upptäckte han att skulptur intresserade honom mer. Claes 

Hake har utfört många offentliga arbeten främst i sten. Skulpturen ”Solring” är 4,4 m hög 

och är placerad bakom Artisten upp mot Universitetsbiblioteket. Det är en glänsande 

cirkel. ”Solringen” finns även i Danmark (Bilaga1, bild10). Även detta exemplar 

uppfördes 1993.
63

  

Själva motivet, konstverkets placering fungerar som en sammanhållande symbol för 

något nytt, ett hopp som kommer med ljuset varje dag.  

”Lekande ringar” av Leo Janis Brieditis 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Konstnär: Leo Janis Brieditis 

Titel: Lekande ringar 

Material: rostfritt stål 

Placering: Globentorget  

  

Leo Janis Brieditis är en lettisk-svensk skulptör, målare och grafik. Han utbildade sig vid 

Konstakademien i Riga. I Stockholm arbetade han som dekoratör vid sidan om fortsatta 

konstnärliga studier på kungliga Konstskolan i Stockholm och studier för en fil.kand.-

examen vid Uppsala universitet.
64

 

”Lekande ringar” av Janis-Brieditis står på torget vid ingången till Globen.  Leo Janis 

Brieditis har i flera av sina verk arbetat med ringar i olika grupperingar och ”formen 

uppnår en precision som inte tillåter att någon linje i det färdiga verket ändras utan 
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förfång för helheten.”
65

 ”Lekande ringar” skapar en spänning, en dynamik och en längtan 

som möter ett visst motstånd.   

Reflektion 

Den offentliga konsten ställer sig direkt i relation till andra krafter som skapar samhället. 

I den meningen är konsten alltid politisk. När en kommun ger rum åt ett konstverk, som 

av en eller annan anledning beställts, måste verket ha ett värde och förtjäna att bevaras. 

Det är ett aktivt föremål som fungerar som en samhällsbärare, ett kollektiv och ett 

offentligt minne. Konsten har möjligheter att förändra samhället genom sin skapande 

kraft. Arnold
66

 (2006) definierar konstens roll som att ”framför allt att göra dig seende”. 

Med andra ord kan konsten hjälpa en individ att utveckla sin intellektuella förmåga och 

på det sättet kan individer i ett samhälle utveckla sitt samhälle.   

Människorna värderar konst högt. Både material och form har en viktig betydelse när 

man reflekterar kring ett konstverk. Detaljerna visar hur en konstnär uttrycker sina idéer i 

konst. När man tolkar ”Cirkulation II” försöker man att formulera vad konstnären och 

konstverket förmedlar. Konstnärligt arbete handlar om att synliggöra emotionella och 

intellektuella iakttagelser, drömmar och idéer. Ett konstverk är ett individuellt uttryck och 

skiljer sig från andra föremål och tecken i det offentliga rummet. Begreppet offentlig 

konst är inte en egen konst. All konst som är på allmän plats är offentlig. Men vad händer 

när man möter ett konstverk som ”Cirkulation II” har brist på idéer och knappt kan beröra 

fantasin. ”Offentlighet betyder öppenhet, men vad betyder öppenhet? Konst betyder 

kunnande, men vad är kunnande? Vad är öppen konst?”, frågar Fagerström i sin bok 

”Plats, poetik och politik.”
67

 

Det offentliga rummet framställs idag som ett neutralt fält och ofta är kvalitet och 

funktionen som den offentliga konsten har oklar. Ordet kvalitet inte kan definieras så är 

det onödigt att ha med den som ett mål. Kvalitet är ett nyckelord i kultursfären och 

kulturpolitiken som ofta används odefinierat. Om ordet ligger till grund för bedömningen 

om ett konstverk har lyckats eller ej och om ett verk bedöms ha god kvalitet ökar chansen 

till uppmärksamhet från media och publik samt till ekonomiska bidrag från staten eller 

andra aktörer. Men om kvalitet inte går att definiera så finns det risk att ordet används 

godtyckligt.
68

 Vem har tolkningsföreträde att bestämma vad som är kvalitativ konst och 

vad som är bra nog att spara eller betala för?   

”Den offentliga konsten skulle bära ett demokratisk kärnvärde”, säger Fageström
69

 

(2010). ”Ett vackert och abstrakt begrepp som öppnar dörren till vem som helst kan få 

möjlighet att göra sig synlig i offentligheten.” Ofta riskerar olika offentliga konstverk att 
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hamna i total glömska, efterinvigningsceremonins engångspublicitet, påpekar 

Eriksson
70

(2010).   

 

Marion von Osten 
71

anser att de individer som företräder ekonomiska intressen bevarar 

kulturen för allmänheten. Hon betonar att det allmänna goda är som alibi för utvecklingen 

av den offentliga konsten. Osten noterar att begreppet offentlig saknar en entydig 

definition och drar slutsatsen att: 

  

Frågan om vem som skall definiera, manipulera och dra fördel av ”det 

offentliga” är … det centrala ämnet för varje diskussion om konstens 

offentliga funktion idag. 
72

 

  
  

”Hemlös räv” av Laura Ford 
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Konstnär: Laura Ford  

Titel: Fox med Blanket, Hemlös räv 

Material: Patinerad och bemålad brons  

Placering: Strömgatan/Drottninggatan, Stockholm  

 

Laura Ford är engelsk konstnär, född 1961 i Cardiff, Wels. Ford är utbildad vid Chelsea 

School of Art i London. Hon är bland de främsta för en ny generation unga brittiska 

konstnärer vars verk har blivit internationellt betraktade. Ford arbetar med olika material, 

ofta med vad som är till hands, från tyg och fann objekt, till mer traditionella material 

som brons och gips.  År 2005 representerade konstnären sitt hemland Wales i den 

berömda Venedigbiennalen och har sedan dess ställt i England, Sverige, Tyskland och 

Spanien. Hon bor och arbetar i London.
73

  

”Hemlös räv” tillhör till en grupp skulpturer med titel "Rag and Bone" (Bilaga1, bild 5, 

6) som är inspirerade av tecken från berättelser av Beatrix Potter. En av Potters kända 

karaktärer är Tod, räven, som Laura Ford presenterar insvept i filtar med tanke på de 

många hemlösa och utsatta som bor i våra städer.  Andra figurer är Badger, en grävling 

(Bilaga1, bild 6), som går igenom en papperskorg och fru Tiggywinkle, en igelkott 

(Bilaga 1, bild 5) som skjuter en barnvakt framför sig. 

Contemporary Art Society presenteras Fords ”Rag and Bone ” utställning på Economist 

Plaza i slutet av 2007 och början av 2008. ”Rag and Bone ” visades i Tilburg, 

Nederländerna under 2008 som en del av "Lustwarande 08 - Wanderland". 

Bronsskulpturen ”Rag and Bone with blanket” (”Hemlös räv”) inköptes 2008 av 

Stockholms Stad och är placerad vid korsningen av Strömgatan och Drottninggatan. Ett 

annat exemplar av skulpturen finns i Hamburg, Tyskland. Skulpturen ”Hemlös räv” 

föreställer en räv som tigger. Räven äger en sko och en nallebjörn, omsvepta av ett täcke. 

 

”Viewers are confronted with kindly woodland creatures, now urbanized, who are down 

on their luck and forced to forage and bed for sustenance”, säger Joseph Becherer
74

 (Vice 

President and Chief Curator of Horticulture and Sculpture at Maijer Gardensin Grand 

Rapids, MI, states). 

Her work shows sly foxes who must beg, clever badgers who need to scavenge 

and lady hedgehogs reduced to lives as bag ladies. Ford`s goal is to engage 

viewers with Kindly animals with offering insight and sincerity that endears us to 

plight and by extension the plight of the humans they represent.
75
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Ford har valt att täcka hela figuren med en filt och det gör att skulpturen ser ut som en 

hög och från den högen kommer ett huvud, en nallebjörn och en sko. Även om hela 

figuren täcks med en filt syns former under filten. Skulpturens komposition bygger en 

triangel som är väl balanserad på fram sidan.   

 

Stockholmarna fick rösta var skulpturen skulle placeras. De fick välja mellan tre centrala 

platser i Stockholms innerstad, S:t Eriksplan, Slussen eller Drottninggatan.  

Annika Hansson Wretman, kommunikationsansvarig på Stockholms konst och 

Liljevalchs konsthall säger: ”Vi hoppas på att kunna uppmärksamma stockholmarna om 

att den konst som vi jobbar med faktiskt är deras egen”. Stockholm konst är väldigt glada 

och tacksamma för samarbetet med Situation Stockholm och deras förhoppning är också 

att rävskulpturen i framtiden kommer att fungera som en mötesplats. ”Vi hade givetvis 

kunnat ta vilken plats som helst i Stockholm”, fortsätter Annika Hansson Wretman, ”men 

eftersom platserna i innerstan så tydligt speglar det ekonomiska välståndet och den 

sociala misären så nära varandra, tycker vi att det var rätt ställe att placera den på.” 

Annika Hansson Wretman säger att de valde att köpa just den rävskulptur för att: ”Vi föll 

helt enkelt för räven som skyddar sin lilla unge och vi tänkte att stockholmarna också 

kommer att göra det. ”
76

 Sanningen är att det inte finns någon ”lilla unge” som räven vill 

skydda. Räven har en nallebjörn. 

 

Kommentarer från Internet”
77

:  

Rolf Nilsson(20/07/2011),18:30:  
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”Varför inte ge listiga rävar till personalen på Situation Stockholm och alla andra som 

tjänar pengar på hemlösheten utan att i grunden göra någon skillnad? För de 11 

skattemiljarder organisationer tjänar varje år på våra hemlösa borde något mer behövligt 

än en räv kunna åstadkommas åt våra hemlösa. Trygga hem kanske skulle vara mer 

passande.” 

Dan Park (20/07/2011),16:25:  

”Rävar är väll inte hemlösa, de bor ju i skogen.” 

Anonym (20/07/2011),11:20: 

 ”ha, ha, ha.” 

David (20/07/2011),11:13: 

 ”Otroligt ädelt syfte. Men att fronta allting med en noppig, ful jäkla rävskulptur måste 

väl ändå ses som ett magplask. I min mening är det ofantligt viktigt att ge stöd åt dem 

som har det sämre än gemene man i vårt samhälle. Gör den här skabbiga räven jobbet? 

Förmodligen inte.” 

 

Vem är Mr. Tod/ Herr Räv? 

 
 

 

 

 

”Sagan om Mr. Tod” är en barnbok skriven och illustrerad av Beatrix Potter, först 

publicerad av Fredrick Warne & Co. I 1912. Det är nu över 100 år sedan Beatrix 

Potter skapade den första berättelsen om den olydiga Pelle Kanin. Med tiden skrev hon 

berättelser, varav fyra handlade om kaniner.  

27 



 

 

Det fjärde äventyret, "Sagan om herr Räv” handlar om en grävling som heter Tommy 

Brock och hans granne Mr. Tod, en räv. 

 Sagan om Mr. Tod är längre än den typiska Pottersagan med 16 färgbilder och en serie av 

42 svartvita teckningar och en illustration per sida. År 1995 var en animerad 

filmanpassning av sagan med på BBC:s television antology series The Word of Peter 

Rabbit and friends.
78

  

  

Andra offentliga skulptur med djur som metaforer 

Eriksson&Göthlund 
79

(2010) påpekar att man erkänner gärna sin närhet till djuren, såväl  

biologiskt som emotionellt. Djuren används ofta metaforisk för oss människor och redan  

tidigt lär sig barn att identifiera sig med djurlika förebilder. Att göra analogier mellan 

djurlikt och mänskligt beteende och att hämta exempel från djurvärlden har längre 

förekommit.   

 

 

”Lysande utsikter” av Emma Kronvall 
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Konstnär: Emma Kronvall 

Titel: Lysande utsikter  

Material: Lackerad, laminerad polyester och gelcoat, fiberoptik, gatsten, med mera 

Placering: Södertörns tingsrätt, Stockholm 

  

Emma Kronvall är född 1976, bor och arbetar i Stockholm. Hon har studerat vid 

Konstfack i Stockholm. Hennes skulpturer föresteler ofta djur. 
80

 

Emma Kronvall fick som uppdrag av Statenskonstråd att göra en konstnärlig 

gestaltning till fyra gångar i Södertörns tingsrätt.  

 

”Lysande utsikter” består av flera figurer i form av surikater. Emma Kronvall skriver 

om projektet:” Kring gårdarna har jag fungerat kring äventyr, spioner och 

hjältar/antihjältar. Ett ämne som på olika sätt ligger tingsrättensverklighet och område 

nära. ”Jag har inspirerats av filmen och fiktionens karakter, och jobbar med ett slags 

Robin Hood-estetik”. 
81

 

 

Flera av Emma Kronvalls tidigare arbeten utstrålar ett slags förundran inför  

tillvaron, ofta med en träffsäker dråplig sida. ”När konstnären konfronteras med 

tingsrättens verklighet är det som om tonläget blivit stramare. Mindre romantiskt, mindre 

allusioner på”äventyr” och ”mysterier”. Fabeldjuren triggar våra fantasier, men de 

flertydiga iscensättningarna avbryter dem på vägen. De låter oss inte fly till sagans 

värld.”
82

  

  

”Hartrappa” av Bianca Maria Barmen 
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Konstnär: Bianca Maria Barmen 

Titel: Hartrappa 

Material: brons och sten 

Placering: Södra Förstadsgatan, Malmö   

 

Bianca Maria Barmen är en svensk bildkonstnär, skulptör och tecknare, född 1960 i 

Malmö. Hon utbildades på arkitekturlinjen vid Lunds Tekniska Högskola, på 

Grundskolan för konstnärlig utbildning i Stockholm, på Hovedskous konstskola i 

Göteborg och på Det  

Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Bianca Maria Barmen är främst känd 

som skulptör, men arbetar också med akvareller, teckningar och fotografi. Hennes verk 

finns på många platser i Sverige, bland annat Moderna museet i Stockholm, Göteborgs 

Konstmuseum, Stockholms Universitets Konstsamlingar och Statens konstråd. 
83

 

Bianca Maria Barmen arbetar ofta med djurtema och kombinerar djurfigurer med 

geometriska former. Skulpturen ”Hartrappa” föreställer en sittande hare, ett berg och en 

trappa som leder rätt ut i luften. Skulpturen ger känslan av tystnad, koncentration och 

präglas av stillhet. Lotta Jonson, (2007) 
84

skriver att ”det finns något sagoaktivt över 

skulpturen.” 

”Hartrappa” är en beställning av Statens Konstråd och kom på plats 1998.  

 

”Gräshoppstrå, fris för karaktärer” av Tomas Olsson 

                                                 
83

 www.solna.se 
84

 Jonson, Lotta,110  konstverk, Dymlings, 2007 s15 

30 

http://www.solna.se/


 

 

 

Konstnär: Tomas Olsson 

Titel: Gräshoppstrå, fris för karaktärer 

Material: kolfiber, formgjuten polyuretan. Gummi(relief) 

Placering: Aranäsgymnasiets bibliotek, Kungsbacka 

 

På ett gult grässtrå av kolfiber, endas 6 cm i diameter, sitter 14 stycken 50 cm långa 

gräshoppor i Aranäsgymnasiet. Enligt konstnärens invitation, uttryckt i 

skissbeskrivningen till Statens konstråd ”symboliskt har insekten flera och motstridiga 

innebörder. Bibelns egyptiska gräshoppssvärmar föröder skördar, medan samma insekt 

hålls som lyckobringande husdjur i Kina”.
85

 

Tomas Olsson återkommer ofta till djur och gärna till leksaksdjur i plast i sina konstverk. 

På en väg i entréplanet hänger som troféer små djurhuvuden i plast. Djuren har precis 

som gräshopporna, disciplinerats och domesticerats till en linje som fungerar tillsammans 

med arkitekturen. Samtidigt bryter de sig ur ordningen och väcker föreställningar om det 

vilda och om kontinenter långt borta. Tomas Olssons två konstverk balanserar mellan hot 

och glad fantasi, mellan vilt och tamt, mellan lek och våld. Motsatserna finns där sida vid 

sida. Ambivalensen är lätt att känna igen – inte minst från tonårstiden – då många av oss 

byter utseende och åsikter, lånar och blandar.
86

 

När jag tittar på ”Gräshoppstrå, fris för karaktärer” kommer jag direkt till Pink Floyd and 

deras The Wall. Det kommer tankar kring utbildnings systemet, kontroll och unifiering. 

Hoppas eleverna och lärarna på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka förstår varningen som 

konstverket vill förmedla.         

  

”Oh, send him somewhere they teach him to think for himself!” 

Mrs. Shelley answered: “Teach him to think for himself? Oh, my God, teach him 

rather to think like other people!”
87
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”Arkivet” av Sture Collin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Arkivet 

Konstnär: Sture Collin 

Materieal: Figuren i brons, fundamentet samt pelare i krysshamrad Bjärlövsgranit, röd 

Vångagranit 

Placering: Örnsköldsvik 

 

Surte Collin är född 1939, bor och arbetar i Ljusdal. ”Arkivet” består av cirkelformat 

trappstegsfundament med fyra pelare. En av pelarna fungerar som en sockel för en apa av 

brons. Apan sitter på en dödskalle och håller ett äpple med ena foten. Apan, dödskallen, 

äpplet och pelarna kan tolkas som symboler för vår civilisation. Skulpturen handlar om 

en inre dialog, en motsats, en kontrast, som alstrar tankar, reflektioner och frågor. Det 

finns ett dubbelt betraktande mellan ett då och nu mellan minne och glömska. 

Jörgen Nilsson(2007) 
 
skriver om skulpturgruppen: ” En vuxen person i vår tid av 

klimatinfoångest ser kanske skulpturen som ett inlägg i den diskussionen, medan jag ser 

att barnen mera handgripligt använder skulpturen som en spännande gestalt att klättra på 

och fysiskt förhålla sig till – i linje med konstnärens önskan att de boende ska använda 

skulpturen som en liten scen.” 
88

   

Shakespeare hade sagt att ” världen är en scen och vi är alla skådespelare”. Han talat 

dock om en annan scen och en annan föreställning. Sture Collins konstverk öppnar en 

scen för människorelationer. Konstverket handlar om två olika världar. Den första 

kommer från det förlorade paradiset som vi alla fortfarande strävar efter. Den andra 
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handlar om vad vi kan förvänta oss utan de moraliska principer som vi har lämnat i 

paradiset.  Aporna vill inte skapa, de vill riva det som är redan skapat. Vad tänker apan 

på? Säker inte på klimatinfoångest och inte heller att han vill bygga en scen för barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Auguste Rodin Tänkaren 

 

 

När jag tittar på ”Arkivet” tänker jag också på Rodins ”Tänkaren”. Colin använder 

samma pose. När man studerar Colins skulptur väcks många frågor precis som från 

Rodins. 

 

 

Reflektion 

Modern förståelse av makt och maktutövning leder till frågan om hur sanningen och 

verkligheten presenteras i det postmoderna samhället. Eftersom kulturen aldrig lever i ett 

vakuum men formas och inramas av politiska och konstnärliga strukturer som inte är 

neutrala så kan inte själva konstverk vara oberoende verksamhet utan spelar central roll i 

konstrueringen av den offentliga opinionen. Konstens offentliga funktion förstås som 

sändare av information, kunskap och objektivism. 

Ofta diskuterar konstnärer som arbetar med olika offentliga projekt frågor om demokrati, 

integration, hemlöshet med mera. I sin skulptur ”Hemlös räv” vänder sig Laura Ford till 

Beatrix Potters värld och gör en av Potters välkända karaktär hemlös. Herr Tod, insvept i 

gamla överkast, placerad på trottoaren, stirrar ut och undrar var det gick fel.” Ofta har 

människor lättare att närma sig utsattheten hos djur än hos utsattheten hos sina 

medmänniskor”, skriver Pia Laestadius
89

, VD på Situation Stockholm. Men när man tittar 

på en ”hemlös” räv, kommer man på en annan typ av associationer och kopplar 
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skulpturens titel med frågor som: ”Vad vi kan göra för alla djur som drabbas av 

urbanisering och globalisering?”, ”Hur vi på bästa sätt kan försvara naturen?” 

 

För att hemlösheten bland människorna är en komplicerad samhällets fråga. Jag håller 

med Pia Laestadius som säger att: ”Och om medvetenheten om utanförskap och utsatthet 

kan gå genom en skulpterad räv så kommer den hemlösa räven verklig att göra nytta”, för 

att det finns ett ”om”. 

 

Den hemlösa, som representeras som en inkräktare i det offentliga rummet, påpekar 

Rosalyn Deutsche
90

 ger stöd åt bostadsinnehavarens fantasi om att staden, och det sociala 

rummet i allmänhet, väsentligen är en organisk helhet. Människan utan hem konstrueras 

som en ideologisk figur, en negativ bild skapad för att återställa positivitet och ordning i 

det sociala livet. Men när det offentliga rummet presenteras som en organisk helhet som 

den hemlösa uppfattas störa från utsidan, blir den hemlösa ett positivt förkroppsligande 

av det element som hindrar att samhället uppnår slutenhet. Det element som förhindrar 

samhällets förmåga till sammanhållning förvandlar från en negativitet inom det sociala 

till en närvaro vars eliminering skulle återställa den sociala ordningen. I detta avseende är 

de negativa bilderna av de hemlösa en positivitet. Bilder av hemlösa som källan till 

konflikt i det offentliga rummet förnekar att det i det sociala livets kärna finns något som 

hindrar koherens. Den hemlösa förkroppssligar fantasin om ett enhetligt stadsrum som-

kan-måste återställas.
 91

 

I samband med offentlig konst kommer begreppet plats. Kommunernas sätt att ställa ut 

och visa konst för offentligheten påverkar helt klart uppfattningen av konstverken. En 

plats kan förstås som utgångspunkt i tolkningen av ett konstverk. Plats är ett 

mångdimensionellt svårgripbart begrepp.   

Knows skiljer i sin essä ”En plats efter en annan” mellan tre aspekter i plats begreppet. 

Den första aspekten är fenomenologisk plats, där konstverket relateras till det omgivande 

rummets fysiska egenskaper, arkitekturen och besökarnas rörelsescheman. Det andra är 

institutionella  platsen, som definieras av alla de ideologier, teorier och symboliska 

förhållanden som på ett normativt sätt formar platsens identitet, samtidigt som den 

därmed också blir del av ett nätverk av platser som cirkulerar. Det tredje är den diskursiva 

platsen, som förstås som ett kunskapsfält, ett intellektuellt utbyte eller en kulturdebatt.
92

  

”Hemlös räv” av Laura Ford har fått sin placering på ett lite annorlunda sätt. Det står på 

Stockholms webbsida att: 

De hemlösas tidning ”Situation Stockholm” kontaktades och dess läsare fick 

möjlighet att rösta fram vilken av tre alternativa platser den skulle placeras på.  
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Och de fick som de ville. Nu sitter den där i korsningen 

Strömgatan/Drottninggatan, i marknivå mitt emellan Rosenbad, Riksdagshuset 

och statsministerbostaden på Sagerska palatset och ifrågasätter den rådande 

situationen. Räven väcker också ständigt uppmärksamhet bland horderna av 

passerande turister som glatt fotograferar varandra i dess sällskap. Bortglömda är 

ryttarstatyerna med sina storvulna anspråk på ära och uppmärksamhet. Omhuldad 

är istället gestalten som sitter där i sin filt, raggig och frusen, med tiggarbössan 

och sin lilla skyddsling i knäet. 
93

 

  

Förhållandet mellan plats och verk är viktig eftersom konsten relaterar till platsens 

förutsättningar och karaktär. Men någonting stämmer inte med placeringen av ”Hemlös 

räv”.  Jag tror att: ”I Stockholms innerstad finns den djupaste sociala misären och det 

ekonomiska välståndet sida vid sida. Deras vägar korsas dagligen och bokstavligen av 

den politiska makten. Ett faktum som nu ska synliggöras i en offentlig skulptur.” 
94

 

Men det finns många platser i innerstan. Och en placering i en korsning, vid en vägskylt, 

lite utanför den stora människotrafiken på Drottningsgatan gör inte den ”lilla” räven en 

”synliggörs offentlig skulptur”, tänker jag. Den står lite utanför, ensam och igen utkastad, 

kanske mer märklig för turisterna än för allmänheten. 

Ett verk som presenteras till en allmän publik på en offentlig plats blir en del av ”art 

social projekt”.   

Like other contemporary theorists, I distinguish between”public art”, which, I 

hold, constructs a public, and”art in public places”, which, while it may have 

public value, is characterized chiefly in virtue of its location and bureaucratic 

legitimation. The geography of the public sphere is the distinction between public 

art and art that is publicly accessible is not rigid.
95

  

  

 
Offentlighet blir en kulturell form, där bildproduktionen inte kan var för sig eftersom den 

har sin sociala plats. Platsen för förmedlandet av konst förstås, enlig Osten 
96

som lika 

politisk som innehållet i ett konstnärligt arbete.   
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”Olympos Mons ”av Elisabeth Sivardär och Christer 

Jansson 

Konstnärer: Elisabeth Sivardär, Christer Jansson 

Titel: Olympos Mons 

Material: vattenskuren labradorsten och rödmålad stålplåt 

Mått: Stenen är 2,7 meter hög, 14cm tjock och 1,2 meter bred  

Placering: Nya rondellen vid Söderby 

 

Elisabeth Sivardär är en svensk konstnär, utbildat dels vid Ecole Des Beaux Arts, Paris 

inom måleri och skulptur, dels Konstfack, Stockholm, skulptur och grafik. Jag har inte 

hittat någon information om Christer Jansson. 

Konstverket består av friformad vattenskuren labradorsten och rödmålad stålplåt som 

framträder en vulkan. Den rödmålade stålplåten föreställer magma eller eld.  Tanken är 

att skapa en illusion av energi och rörelse. ”Olympos Mons” har fått namn efter den 

vulkan som  finns på Mars. Valet av titeln kan tolkas som uttryck för konstnärens önskan 

att deras arbete ”ska ses som ett öppet fält för publikens fantasi”. Via e-post har 

konstnärerna förklarad sitt val av tema med följande åtal: ”Uppdraget etablerade också 

möjligheter att arbeta med tema astronomi och geologi.” 
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Jag har gjort ett försök att ”läsa” skulpturens komposition med hoppet att kunna hitta 

någon tanke bakom proportionerna och kompositionens uppbyggnad. Proportionerna och 

själva kompositionen är slumpmässiga. Formspråket är tveksamt.    

 

Skulpturen är resultatet av ett samarbete mellan Salems kommun och NCC för att 

utveckla det nya bostadsområdet Söderby Park. Konstverket invigdes av 

kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén. ”Ett sånt projekt har för publik så 

kallade massorna. Här konst vissas sig att ha ett arrangemang får gå ut på en rondell så att 

människorna skall få träffa den”
97

. Konstnärerna har hämtat inspiration från planeten 

Mars största vulkan Olympos Mons.   

Så här beskriver Elisabeth Sivardär, Christer Jansson via e-post sin skulptur: 

Tanken bakom är: det betyder Olympos-berget som är största vulkanen i 

solsystemet och ligger på Mars. Vi fick associationer till vulkan, den svarta stenen 

ser vi som magman som väller upp, järnet som en eldsflamma för tanken till 

energi och rörelse. Vi tyckte också att själva namnet Olympos Mons, isej är fint 

och passar till skulpturen, men lämnar samtidigt utrymme åt fantasin vad det är. 
98

 
   

 

                                                 
97

 www.salem.se 
98

 Elisabeth Sivardär, Christer Jansson , via e-post  

37 

http://www.salem.se/


 

 

 Fakta om Olympos Mons 

 

Olympos Mons är planeten Mars största vulkan, och det högsta kända berget i 

solsystemet och hittills funnet i universum. Berget är cirka 27 km högt räknat från basen 

(ungefär tre gånger högre än Mont Everest). Berget ligger i en 2 km djup sänka och reser 

sig därför 25 km över medelhöjden på Mars. Det atmosfäriska trycket vid toppen är 

endast 2 % av trycket vid medelhöjden. Berget är runt 550 km brett. Olympos Mons är en 

sköldvulkan, och har alltså bildats genom att lättflytande lava strömmat ut ur vulkanen 

under en lång tid. Detta innebär att vulkanen blir mycket mer vidsträckt än hög. Olympos 

Mons sluttningar är alltså inte särskilt branta. 
99

 

2004 tog Mars Expressnbilder av lavaflöden som inte verkar vara äldre än 2 miljoner år, 

vilket ur ett geologiskt perspektiv är att betrakta som ungt. Detta gör att man inte kan 

utesluta att det fortfarande förekommer vulkanisk aktivitet. Aktiviteten är dock under alla 

omständigheter numera mycket begränsad.
100

  

   

Andra offentliga skulptur som använder universum som tema 

Universum har alltid varit en inspiration källa för konstnärerna. Ordet ”universum” 

betyder ”det hela”, ”allt skapat”. ”världen”, ”världsbyggnaden”, ”världsalltet”.  

Människorna studerar universums uppkomst, utveckling och storskakliga struktur. Tankar 

om universums form, ände och utsträckning har varit grunden till olika teorier och 

förväntar. Nästan alla religionen har skapelseberättelser som berättar hur universum 

skapats och vad som hände efter. 
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”Kosmos” av Takashi Naraha 

 

Konstnär: Takashi Naraha 

Titel: Kosmos  

Material: diabas 

Placering: Kristianstad 

 

Takashi Naraha är född i Japan. Han utbildades sig vid Musashino Art Universitet i 

Tokio. Från 1975 bodde och arbetade i Sverige.
101

  ”Kosmos” består av fyra grå stenar 

som hålls samman av en tjock kolsvart, blank ring. Det pågår en kamp för att komma 

loss. Ett av stenblocken försöker bända sig ur ringens grepp. De olika delarna talar till 

varandra, hotar, ber och bönar – stöter bort och håller kvar på samma gång. Friheten 

känns i hela kroppen
102

. Friheten ofta handlar om val. Jag tolkar ”Kosmos” av Takashi 

Naraha som en beroende helhet.  
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 ”Rymd Confetti” av Pia Hedström  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstnär: Pia Hedström  

Titel: Rymd Confetti 

Material: rostfritt stål, glas och ljus 

Placering: Göteborg 

 

Pia Hedström är svensk konstnär som huvudsakligen arbetar med skulptur. Hon är född i 

Kapstaden, Sydafrika och bor och verkar i Göteborg. Hon är utbildat vid Valands 

Konsthögskola.
103

 Ett av hennes verk är ”RymdConfetti” år 2000   

fascinerad av himlafenomen låter konstnären bågen, i vilken regnbåges 

färger lyser framträda på natten, slungas ut i rymden. ”Rymd Confetti uppfördes i maj 

 2000 på Dämmeplatsen i Göteborg, strax intill Ullevi och Möndalsån, på norra sidan om 

 Ullevigatan. Skanska, som byggt det intilliggande Teliahuset, är beställare av verket. 

 Riboverken skar ut delarna genom vattenskärning, en process som i korthet innebär att 

man med hjälp av högtryck, vatten och sand skär ut mönstret i skulpturen. Grimmereds 

verkstad svarade för svets och montering. 
104
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”Ställbart universum” av Arne Jones  

 

Konstnär: Ställbart universum 

Titel: Ställbart universum 

Material: koppar, rostfri stål 

Placering: Frölunda torg i Göteborg 

 

Arne Jones är en svensk skulptör och bildkonstnär. Han är utbildat vid Konsthögskolan i 

Stockholm. Han tillhör en grupp konstnärer som presenterade ett nytt och konkret 

handlingsprogram för konst, med målsättning att sprida konsten ut i den offentliga 

miljön.  Arne Jones var professor på kungliga Svenska konstakademin 1961-71.
105

 

 

”Ställbart universum” är en nonfigurativ skulptur av Arne Jones, med placering vid 

Frölunda torg i Göteborg. Nio ovala kopparringar bildar en sfär, 6 m hög. ”Ställbart 

universum” ingivdes 1967, ett år efter ingivningen av Frölunda torg. I samband med den 

renovering av spårvagnshållplatsen och den anslutande torgytan, som påbörjades i juni 

2008 är ”Ställbart universum” nedmonterad för underhåll. Under förvaringstiden har den 
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utsatts för vandalisering i form av stöld av de innersta ringarna. Skulpturen kommer att 

återställas.  

Arne Jones var en av de som övertygades av konstens sociala funktion. Han menade att ” 

den moderna konsten” egentligen är socialt inställd. Socialinställd – betyder att den är 

inställd på att skapa miljö. Den är inställd att vara en faktor i kollektivet.
106

  

 

 ”Tellus” av Peter Svenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstnär: Peter Svenberg 

Titel: Tellus 

Materiel: konfrontationsglas, speglar, armaturer, betong 

Placering: Framnäskajen; skulptural gestaltning utomhus 

 

Peter Svenberg är född 1955, bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildat vid 

Konsthögskolan i Stockholm. 

”Tellus” inbjuder till olika symboliska tolkningar. Glastornet där till sig ljuset under 

dagen och släpper det på natten. Fundamentet ger betraktaren utrymme att ställa sig under 

glaspyramiden. Susanna Slöör skriver att ” arbetet är ett resultat av rent handfasta 

experiment med vad kombinationer av genomlysligt glas, speglar och ljus kan 

åstadkomma”. ” Spegelns bild av verkligheten och uppdelning i ett inre och yttre 

associerar också vidare till det rum som medvetandet bildar. Där uppfatas ”Jaget” till 

förhållande till erfarenheter, minnen och sinnesintryck.”
107
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Det låter vackert och tomt. Jag tittar på glastornets proportion och form och förstår inte 

hur ”Jaget” uppfattas genom ”Tellus”. Mina tankar går till en annan pyramid – 

Louvrepyramiden, som också är gjord av glas och metall. Den har en annan estetik. Där 

man behöver inte tala om ”jaget” för den är så vackert och talar för sig själv (Bilaga1, 

Bild 11). 

 

Reflektion 

Människan har ett behov att själv formulera och till andra förmedla sina upplevelser och 

erfarenheter. Konsten ger individen en möjlighet att uttrycka sig och berätta om sig själv 

och om andra
 
. Det krävs både sändare och motagare, kunskap och förmåga att formulera 

sig. Bo Wingren
 108

 skriver: ” Verket är alltid ett påstående, vare sig det är abstrakt, 

minimalistiskt eller överhuvudet svårtolkat - det innehåller en representation av något, en 

idé om konsten och om världen, och deras möjliga och omöjliga samband.” 

 

I själva konstbegreppet ligger en föreställning om att verket skall mötas av en publik 

oavsett om det verkligen blir av eller om publiken inte består av några andra än 

konstnären själv. Eftersom verket är en form av kommunikation som handlar om 

begreppslig mening, kräver det att läsaren, betraktaren eller åhöraren spelar med, påpekar 

Bale
109

 (2009). Mening i samhället kan analyseras utifrån två olika frågor, säger Jensen 

(2008): ”Var finns mening?” och ”När finns mening?” Mening förstås som resultatet av 

en process där publiken deltar i en ”ritual” som innebär gemensamma kulturella 

upplevelser.
110

 

 Att säga att något är konst är inte alls detsamma som att säga att det är ”god” konst. Det 

estetiska förhållningssättet och det estetiska skapandet karaktäriseras som tänkande i 

sinnliga begrepp. Den estetiska erfarenheten involverar känsla, tolkning, värdering och 

meningsskapande. Arnold (2009) påpekar att konst kan uppfylla samma kriterier som gör 

vetenskapliga hypoteser så framgångsrika: klarhet och elegans. Konstverket kan hjälpa 

oss ”i skapandet och förståelsen av våra världar.” 
111

 

I kapitlet ”Agorafobi” gör Deutsche en analys av den nya offentliga konsten och skriver:  

 

Den nya offentliga konsten är idag en banalitet som knappast uttömmer alla 

konflikter angående vad det innebär att föra samman ordet offentlig med ordet 

konst.”
112
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Den offentliga konsten ser idag ut som en blandning mellan den som maktutövande tror 

att konst är och konstnärens ”anpassning” till maktutövningen. Blandningen presenteras 

till ”massorna” som konst. 

 

Konstens kvalitet bör värderas utifrån dess förmåga att ge offentligheten möjlighet att 

rationellt och reflekterande vara och styra över den gemensamma kulturen, det moderna 

kulturarvet. Petersson skriver:    

 

Stat och landsting har blivit det moderna Sveriges mecenater. Och Konstnärernas 

Riksorganisation är deras inflytelserika rådgivare. Men när rådgivarna ger 

pengarna och uppdragen åt sig själva, och när de som konsten sägs vara till för 

aldrig får ha ett ord med i laget, är det dags att föra konstigheterna på tal.
113

 

 

            

Diskussion  

  

Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen var ett lyfta fram problemet som finns i förhållandet offentlig konst   

och makt med följande frågor:  

 

  Vad kan visas offentligt? 

 Till vilken publik vänder sig den offentliga konsten?  

 Hur värderas den offentliga konsten och vari ligger dess värde? 

 
Konst och pengar samspelar inom många institutioner. Offentlig konst får stöd från 

regeringar och offentlighet. Jag har valt tre konstverk för analys: ”Cirkulation II” av 

Stinas Opitz, ”Hemlös räv ”av Laura Ford och ”Olympos Mons” av Elisabeth Sivard och 

Christer Jansson och har försökt att förstå deras budskap, betydelse och plats i samhället. 

Arnold (2009) påpekar att det är viktigt att komma ihåg, att konst – ett visuellt fenomen – 

beskrivs, historiseras och värderas med ord. Det visuella översätts till det språkliga och 

den mening som uppenbaras blir till en del av konsthistorien. På detta sätt återvender vi 

till föremålen själva för att se hur motiv, material och metoder kombineras i ett läsande 

av konst.
 114
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Konsten lever först med mötet med betraktaren. Det är en fråga om förhållandet mellan 

konstnär och publik. Konstnären handlar i vårt ställe; och genom att identifiera oss med 

honom kan vi få en föreställning av vår egen unika identitet. Som aktör på 

konsthistoriens stora scen utgör hans berömmelse ett surrogat för betraktarnas identitet 

och skapakraft. 
115

 Enligt Donald Kuspit ”förmedlar konstnären upplevelseaspekter som 

vi inte visste existerade och avslöjar subtiliteter som vi endas såg otydligt; men han 

förråder också denna upplevelse genom att ge den stilistisk kod och bevara den liksom 

inneslutet i en estetisk bärnsten vars glans i sinom tid blir viktigare för honom än själva 

upplevelsen.” 
116

  

  

Kritiken behandlar ofta både konst och offentlighet som universella sfärer.
 
Jag har 

presenterat en grupp konstnärer som arbetar med samma tema eller symboler som 

Cirkulation II”, ”Hemlös räv ” och ”Olympos Mons” för att visa vilken mångfald finns 

när det gäller offentlig konst. För att vara effektiv måste kulturkritik visa på 

förbindelserna mellan de viktigaste maktutövningsformerna och vardagslivet mer eller 

mindre triviala estetik.
 117

 Enligt Rosalyn Deutsche noterar många kritiker att den 

offentliga konsten är svårt att definiera och betonar den samtida allmänhetens inkoherens, 

så likstället de ändå det offentliga rummet med konsensus, koherens och universalitet, 

och förpassar pluralism, delning och skillnad till det privatas sfär.
 118

 

  

 

Vad kan visas offentligt?  

Olika konstverk placeras på skolor, på arbetsplatser, förvaltningslokaler, och ute i statens 

offentliga rum. Konsten ger karaktär åt byggnader och öppna platser. Samhället har ett 

viktigt ansvar för valet av offentlig konst. Den konst som skapas idag kommer i 

framtiden att spegla det samhälle och den tid vi idag lever i. Konstverken blir synliga 

historiska minnesmärken. Därför är det viktigt med god samtidskonst. Genom konst och 

olika tolkningar av den kan vi få nya perspektiv på det förflutna och vår samtid, vilket är 

avgörande för hur vi kommer att skapa vår framtid. Konst kan ge upphov till nya sätt att 

känna och tänka och den kan skapa nya verkligheter.  
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Idag har den offentliga konsten en roll som konst och även stadsplanering. Enligt 

Fagerström
119

 (2010) har den offentliga konsten i stort sett två funktionen att välja 

mellan: minnesmärke eller utsmyckning. Den handlar om att representera ära och 

skönhet. Dessa två funktioner som den offentliga konsten ska uppfylla gör den sort av 

konst i hög grad tillämpande och sällan nytänkande. Den enskilda konstnären måste 

”anpassa sig” och i sitt yttre utseende smälta samman med de andra och maskerar sin 

kreativitet och sin uppfinningsförmåga 
120

. Det är svårt att skapa konst efter andras 

önskemål eller ideal. Många konstnärer är tvingade till tystnad eftersom de är ekonomisk 

beroende av de offentliga finanseringarna. Om konstnärerna inte får använda sina röster 

hur ska samhället ersätta dem?   

 

Beverly (2007) påpekar att även om den offentliga konsten vid 1990- talets slut framstår 

som en fullt utvecklad disciplin är det ett fält utan klara definitioner. Han skriver: 

 

I denna genomgripande atmosfär av konservativ demokrati kan det tyckas 

vara ett uppmuntrade tecken att dagens utspridda entusiasm för ”offentlig 

konst” sedan början har härdats av en osäkerhet gällande definitionen av 

denna term. Konstnärer och kritiker har vid upprepande tillfällen frågat vad 

det innebär att sammanföra ordet ”offentlig” och ”konst.
121

   

            

Eftersom den offentliga konsten inte klart kan definieras så blir den ofta en debattfråga 

som inte stämmer överens med förväntningar om hur ett konstverk ska se ut. Protokoll, 

brev, domslut och pressklipp ger en bild av en bråkig historia bakom beställningen av 

offentlig konst, skriver Larsson och Åsbrink i sin bok ”Det är väl inte konst” (2008).  

Politiker, konstvetare, byråkrater, konstnärer och allmänhet höjer sina röster oftast i 

kraftfulla protester när det gäller den gemensamma konsten.
122

   

  
Den offentliga konstens diskussion öppnar frågan om vilken konst ”vi” accepterar? Vad 

kan visas offentligt?    

 

Offentligheten är ett särskilt rum eller område mellan de statliga auktoriteterna och de 

enskilda individerna. Det offentliga rummet är beroende av vad som händer i det. För 

många är det offentliga rummet det goda (och kanske det enda mötet) mötet med konst. 

Den offentliga konsten kan manipuleras, kanaliseras och kontrolleras eftersom det är stat 

och landsting som bestämmer vad för konst allmänligheten ska få. Det finns en kamp om 

vem som äger och vem som bestämmer i det offentliga rummet. Det handlar om 

maktutövning i ett demokratiskt samhälle som visar att demokratin misslyckats eller 

åtminstone förlorat, påpekar Fagerström:    
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De värderingar som uttrycks i dessa offentliga verk är helt enkelt sådana 

som räknas som demokratiska kärnvärden, ”svenska värderingar” som 

Mona Sahlin en gång uttryckte det. Sådana som gemenskap, tolerans, 

öppenhet och delaktighet. Vackra men abstrakta begrepp – som det alltså 

blivit konstnärernas uppdrag att ge konsten gestalt. 
123

  

  

Enligt Beverly är kulturpolitik alltid ett maktmedel. Konsten är alltid politisk, även när 

konsten intention är apolitisk. Rancière
124

 betonar att det finns ingen opolitisk konst. 

Däremot finns det konst som står utanför, som för in något nytt på scenen och ändrar 

sakernas tillstånd, medan annan konst upprätthåller den rådande maktordningen.   

 

Den offentliga konsten har en stark påverkan på allmänhetens syn på konst och den bidrar 

till allmän skepticism mot konst på gator och torg. Många aktörer är inblandade när man 

måste bestämma konst för folket, förutom folket själv. Det är olyckligt om man dagligen 

måste konfronteras med ett konstverk som man inte begriper eller inte kan ha en positiv 

relation till.  Motståndsgrupper har en förmåga att vara kreativa för att nå sina mål. Olika 

former av ”illegal” konst, vandalisering av konst och ”folkliga” genombrott i det 

offentliga rummet är som en protest mot den konst som stad och landsting bestämmer. De 

som försvarar denna artistiska verksamhet anser att det handlar om att ”återta det 

offentliga rummet”. Att detta är en olaglig verksamhet är en förutsättning – det är det som 

är själva drivkraften; att slå mot systemet.
125

   

 

Svaret på frågan ”Vad kan visas offentligt?” är: allt som stad och landsting köper och 

kallar för konst kan visas offentligt. 

 

 

Till vilken publik vänder sig den offentliga konsten?  
  
Offentliga projekt är efterföljare till tidigare ansträngningar att föra ut konst till de så 

kallade massorna. Det offentliga konstverket utförs ofta med tanke på att det kommer att 

mötas av många betraktare som inte ägnar sig åt att uppsöka konst på eget initiativ. 

Målgruppen består av dem som inte har ”råd med konst”.  Freeland skriver: 

Det har funnits andra metoder utöver dem att få folk till elitmuseer fulla 

med ”kvalitetskonst”, eller att föra ut konstnärerna i staden – som om man 
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ville visa arbetarna att deras dagliga slit skulle bli mer meningsfullt om det 

var ”konstnärligt” och ”skapande.
126

 

  

Begreppet ”folk” förstås av Deutsche
127

  som subjekt som inkluderar sociala aktörer utan 

markerade identiteter.  Tom Sandqvist (2000) skriver att ”den postmoderna identiteten 

består av kulturella skillnader utan centrum, en slags hybrid”.
128

 Samhällets identitet blir 

ett mysterium och därför öppet för ifrågasättanden.  

 

Många författare påpekar att konst är identitetskapande och den offentliga konsten är en 

del av vårt kollektiva minne. Identiteten är inte givande utifrån grundläggande inre 

egenskaper, utan skapas som en produkt i samspel med andra. Om förhandlingar mellan 

olika sociala identiteter inte är tillåtna då är konsten inte offentlig, för att konstverket som 

visas offentligt måste erbjuda engagemang inte bara från olika grupper utan dem mellan. 

 

Målet med de offentliga projekten är att föra ut konst till en allmän publik. Ett bra 

konstverk väcker nya frågor hos betraktaren snarare än att ge svar på de redan ställda 

frågorna. Men kan konsten dessutom fungera i ett socialt sammanhang, som pedagogiskt 

redskap, i kommersiell förtätning m m är det positivt. När konsten tappar sin förmåga att 

kommunicera så ändras konstens natur och funktion. Det är svårt att presentera olika 

offentliga projekt som konst speciellt om den riktas mot en konstvan publik. Därför råkar 

olika presentationer av offentlig konst bara träffa folk som i grunden är ointresserade av 

konst. Och detta förmedlar något av vår kultur. Om man måste tvinga folk att möta konst 

så är det någonting fel. Därför tänker jag att den offentliga konsten vänder sig till en 

oidentifierad publik. En publik utan tydliga kriterier om vad konst är. Jag kallar denna 

publik för ”McDonalds publik”, eftersom den får någon sort av konst för snabb 

konsumering.   
  

Hur värderas den offentliga konsten och vari ligger dess värde? 
  
Den offentliga konsten speglar i hög grad vår tids värderingar och konstsyn.  Alla 

offentliga projekt har en social karaktär och kräver mer än bara estetisk fördjupning. 

Offentlig konst måste vara en tillgång till konst av högsta kvalitet för 

samhällsmedborgare. Den kräver engagemang, diskussion och deltagande.    

  

Värdering av konst är kopplad till konstmarknaden och på den har konstnärens 

erkännande stor betydelse för konstverkets marknadsvärde, eftersom konstnärens 

namn har en direkt effekt på verkets marknadsvärde. Konstverk får sitt värde av 

konstnärer, gallerister, curators m fl. Detta nya sätt att se på konst definieras av 
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filosofen Danto som ”cultural tsunami.” 
129

    

Offentlig konst handlar om pengar och utrymme. Eftersom den offentliga konsten ger 

god inkomst anpassar konstnärer sin produktion till offentliga projekt. Den offentliga 

konsten är en och kanske den enda inkomstkällan för många ”framgångsrika” konstnärer. 

För att vara säljbar måste en konstnär göra sig synlig och bli upptäckt. Det handlar ofta 

om att skapa ett antal kontakter. För att vara framgångsrik konstnär idag måste man 

anpassa sig på rätt sätt till dem som ”betalar” för konst. Att skapa uppmärksamhet är 

avgörande. Konstnären kan hitta på något som är både intressant och överraskande. När 

det gäller kvalitet på själva konstverket (eller konstprojektet) definierar ofta konstnärerna 

konstverkets kvalitet som ett förslag till något som kan vara kvalitet. Fagerström skriver: 

 

Det allmänna goda blir ett alibi för framväxten av en ny offentlig 

konstindustri på den överbefolkade konstscenen. För många är den 

offentliga konsten en sätt för den offentliga medel att fördelas mellan en 

grupp “framgångsrika” konstnärer. För andra är den en offentlig konst den 

som man vill att den ska vara.  
130

 

   

Kvalitet är ett ord som ofta används odefinierat när det gäller offentlig konst. Ofta 

handlar det om konstverk som har lyckats att skapa uppmärksamhet eller inte. Eftersom 

kvalitet inte kan definieras så är det onödigt att ha kvalitet som ett mål. Det betyder att 

ordet kvalitet kan användas godtyckligt. Vem kan bestämma vad som är kvalitativ konst 

när det inte finns några fasta kriterier?   

 

Kvalitets- och identitetspaket som skapas inom den offentliga konsten har inte någon 

bestämd form. Konst betraktas fortfarande som en mycket värdefull verksamhet och 

samtidigt kan allt presenteras som konst. När konsten identifieras som konst identifieras 

den också som god konst. Dålig konst är detsamma som icke-konst. Den gamla visdomen 

att ”konsten börjar där verkligheten slutar”, gäller som bekant inte längre, skriver Larsson 

& Åsbrink(2008). 
131

De påpekar att det som gäller idag är gränslöshet. Allt är konst och 

allt är också verklighet. Problemet är att ”allt” ofta blir ”inget”.   

 

 

 

Slutord 

 
Konst är ett förhållande till livet, en bärare av idéer. Konsten talar på en sinnlig nivå som 

erbjuder frihet, fantasi och olydnad. Konsten spelar en nyckelroll i mänsklig 

kommunikation. Ett konstverk utgör alltid ett påstående. Även om konstnären inte har 
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som avsikt att kommentera något, speglar verket en föreställning om samhället och 

världen. Inom konsten utvecklas tidens nya former och uttrycksätt som har som ambition 

att vara gränsöverskridande och nyskapande. Arnold (2009) ser konst som något vi 

människor använder när vi skall tackla vår omgivning, ”konsten ger oss energi när den 

omvandlar våra förnimmelser.” 
132

 

 

Konst kan ta fram nya idéer, välja fokus och erbjuda publiken en dialog, vilken man kan 

ifrågasätta och söka svar på. Konstverket har förmågan att framkalla känslor som utgår 

från medvetenheten hos konstnären. Konsten har sin röst och kan påverka samhällets 

inriktningar. Konst engagerar. Ett konstverk kan väcka starka känslor även hos 

människor som kan vara helt ointresserade och helt okunniga om konsten.  Konst rör, 

berör och upprör. 

 

Under den tiden när jag har skrivit examensarbetet har jag tittat efter en röst, efter en 

tanke, och efter en berättelse. Den offentliga konsten skulle vara en källa för inspiration 

för mig. Jag har ”träffat” många begåvade konstnärer och har blivit imponerade av deras 

teknik men inte av deras arbete. Jag tycker att man märker direkt att det finns ett tydligt 

avstånd mellan konstnärerna och deras konstverk. Ofta ser konstverket ut som ett oönskat 

barn som måste ”adapteras” av samhället. Därför vill jag påpeka att en riktig konstnär 

skiljer sig från de andra som ”producerar” konst i samhället. En konstnär har någonting 

att säga. Han eller hon har förmågan att analysera, förstå och ändra på samhällets 

värderingar.  

 

Jag känner mig idag som det lilla barnet från Andersens saga ” Kejsarens nya kläder” 

som var tvången att säga: ” Kejsaren har ingenting på sig”. För att jag definierar konsten 

för massorna som en kompromiss med konsten. Det är svårt för många att förstå den 

offentliga konsten eftersom det är svårt att förstå någon som säger ingenting. Det är en 

”tyst” konst, en mycket ”bekväm” konst. Konst som säger ingenting, visar ingenting och 

blir en konst utan engagemang. En konst som passar alla. Konst för alla och för ingen. 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132

Arnold, Dana , Konstvetenskap- en introduktion, Raster, 2009  s155 

 

 50 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser 
 

Litteratur: 
Adsenium, Mikael, Caruso, Adam, Gabrelsson Chatarina, Haglund, Mats, Löfdahl, Eva, 

Mattsson, Helena (2005), Kalmar Stortorg: Konst/arkitektur i stadsrummet, Statens 

konstråd 

Arnold, Dana (2009) Konstvetenskap- en introduktion, Raster 

Bale, Kjersti (2009) Estetik- en introduktion, Daidalos AB, Göteborg 

Barthes, Roland (2007) Mytologier, Aktiv förlag  

Baumgart Fritz (1989) Konsthistoria, arkitektur, måleri, skulptur, Centratryckeriet, Borås  

Beverly John, Deutsche, Rosalyn, Foucault, Michel, Holmes, Brian, Laclau,  

Ernesto, Chantal, Mouffe, Osten, von Marion, Rancière, Jacques, Steyerl, Hito (2007) 

Konst, makt och politik, Raster förlag 

Bergström, Bo (2000) Bild & Budskap. Ett triangeldrama om bildkommunikation  

Centraltryckeriet Borås  

Bergström, Göran&Borèus (red)(2009)Textens mening och makt,  Studentlitteratur 

Billgren, Ernest (2008) Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor, Bokförlaget 

Langenskiöld 

Brummer, Hans Henrik (2003) Konst kräver rum. Nationalmusei historia och framtid 

Berlings Skogs AB 

Brunnström, Lasse (1998) Svensk industridesign en 1990- talshistoria, Nordstedts 

Colomina, Beatriz( 1999) Privat och offentligt. Modern arkitektur som massmedium 

Pontes `00  
Davidson, Rosemary Gylle (1995) Konsten att se konst ,Snittet AB 

Diaz; Maria (2006) Konstguide. Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö, ABF 

Malmö 

Dickie, George (1984), The art circle: a theory of art, New York: Haven  

Fagerström, Linda (2010) Plats, poetik och politik, Bokförlaget Arena, Malmö 

Freeland, Cynthia,(2003) Konstteorer - -en introduktion, Raster 

Furumark, Erik, Andstedt, Göran (2004) In i kulturriket. Berättelser om konstnärer och 

skulpturer i sex svenska län, Ljungföretagen Tryckeri, Örebro 

Goldberg, David Theo (1995) Multiculturalism: A Critical Reader, John Wiley &Sons 

Ltd  

Ekström, Greger (1998) Bostadskonst Skogs Boktryckeri 

Eriksson, Yvone, Göthlund, Anette (2010) Mötet med bilder, Studentliteratur, Lund 

Harlén, Eivy och Hans (2011) Konsten i Söderort, Modintryckoffset AB 

Hargreaves, Andy (1998) Läraren i det postmoderna samhället, Studentlitteratur, Lund 

Hein, Hilde (2006) Public Art, Thinking Museums Differently, Oxford 

51 



 

 

Jensen, Braun, Klaus (2008), Medier och samhälle. En introduktion, Studentlitteratur AB 

Lund 

Johansson, Ivar lo(1964), Stockholmaren, Bonnier 

Jonson, Lotta(2007) 110  konstverk, Dymlings 

Kellner, Douglas (editor)(1994), Baudrillard: a critical reader , Oxford: Blackwell  

Kjorup, Soren(2000) Konstens filosofi, Narayana Press, Gylling 

Kärrholm, Mattias (2004) Arkitektursteritoriom, Grahns Tryckeri AB, Lund 

Larsson, Kaj, Åsbring, Brita (2008) Det är väl ingen konst, Kristianstad Boktryckeri 

Lewis, Irwin Beth (2003) Art for All, Princenton and Oxford 

Magnusson, Ann (2009) Konsten Familjebostäder, Familjebostäder AB 

Månson, Per,(1993) Karl Marx: en introduktion, Diadalos 

Nylèn, Leif(1998) Den Öppna konsten, Centraltryckeriet, Borås  

Nilsson, Roddy, Foucault: en introduktion , Malmö, Ègalitè, 2008 

Sandqvist, Tom (1998) Från antikens skönhet till Poul McCarthy, Raster Förlag 

Sandqvist, Tom(red),Greenberg, Clement, Burger, Peter, Lyotard,Jean-Francois, Rubin-

Suleiman,Susan,Kuspit,Donald,Foster,Hal(2009) Avangardet, Paletten`00 

Sandström, Sven, Stensman, Mailis, Sydhoff, Beate(1982) Konstverks liv i offentlig miljö, 

Sveriges allmänna konstförening 

Senie,Harriet F.,Webster, Sally (1992) Critical Issues in Public Art. Content, context, and 

Controversy, New York: Iconeducations 

Sjölin, Jan-Gunnar (1993), Att tolka bilder, Studentliteratur, Lund  

Strömbäck, Jesper (2000) Makt och medier, Studentliteratur, Lund 

Swanström, Katarina (2001) Samtidkonst i Akademiska hus, Akademiska Hus AB 

Wingren, Bo(1997) Konst på Stan, Natur och Kultur, Stockholm  

Wigren, Åke (2005) Vår bästa konst, tryckeri AB, Vänersborg 

 

  
  

Tidningsartiklar 
Apri, Torsten, Kvalitetskonst på jobbet DIK-forum, nr.1,198,s.10-12 

Petersson, Kerstin, Offentliga utsmyckningar är varken konst för dig eller för mig utan en 

konst för sig, Moderna tider, nr. 20/21, 1992  

Danto, Arthur, The Artworld, The Journal of Philosophy, nr.19, 1964 

Statens konstråd(2006), Katalog 36, Kristianstad Boktryckeri AB, Kristianstad 

Statens konstråd(2007), Katalog 37,NRS Tryckeri, Huskvarna 

Statens konstråd(2009), Katalog 38, Fälth&Hässler, Värnamp 

Statens konstråd(2010) Katalog 39,NRS Tryckeri, Huskvarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 



 

 

 

 

  

Internet källor:  

http://hd.se/kultur/2009/ hämtade 11/06/2011 

http://alkakonst.se/ hämtade 10/06/2011 

http://www.salem.se) hämtade11/06/2011 

http://www.folkbladet.se/kulturnoje/default.aspx?articleid=5046964 hämtade11/06/2011 

www.folkbladet.se hämtade11/06/2011  

 http://www.google.se/imgres hämtade16/07/2011 

 http://www.svd.se/kultur/rondellhundarnas-revansch-i-samhallet_370152.svd 

hämtade18/07/2011 hämtade16/07/2011 

www.konstkalendern.se hämtade16/07/2011 

www.vk.se/702387/rondellhundar hämtade16/07/2011 

www.learning4sharing.nu/rondellhund-83056html  

www.kulturvast.se hämtade 18/07/2011 

 http://hem.passagen.se/jervrud/industrikap.htm hämtade 18/07/2011 

http://www.resume.se/nyheter/2009/04/28/rav-ska-skapa-uppmarksamhe/ hämtade 

01/08/2011  

http://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/09/05/bok-statens-

konstrad-katalog-39-att-motivera-offentlig-konst/ hämtade11/08/2011 

www.isk-gbg.org hämtade 21/08/2011 

www.toppenafdanmark.dk hämtade 21/08/2011 

www.dn.se hämtade 21/08/2011 

www.ne.se hämtade 21/08/2011 

www.corren.se hämtade 21/08/2011 

www.orebro.se hämtade 21/08/2011 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=1732115 

hämtade23/08/2011 

www.phila.gov/commerce/...pa_percent hämtade23/08/2011 

http://www.three.org/ippolito/why_art_should_be_free.html hämtade01/03,/2012 

www.esa.int  hämtade 04/03/2012 

https://wiki.brown.edu/confluence/download/ hämtade 04/03/2012  

www.kulturportallund.se  hämtade 06/04/2012 

www.kulturradet.se  hämtade 06/04/2012 

www.piahedstrom.com  hämtade 06/04/2012 

www.svenskakonstnarer.se hämtade 06/04/2012 

www.vilks.net hämtade 07/06/2012  

www.svd.se/kultur/rondellhundarnas-revans hämtade 07/06/2012 

 www.stockholmskonst.se/inkopt-konst/heälos-rav-laura-ford hämtade 07/06/2012  

 www.skluptur.stockholm.se hämtade 07/06/2012 

http://www.bonniercarlsen.se hämtade 07/06/2012 

www.solna.se hämtade 07/06/2012 

53 

http://hd.se/kultur/2009/
http://alkakonst.se/
http://www.salem.se/
http://www.folkbladet.se/kulturnoje/default.aspx?articleid=5046964
http://www.folkbladet.se/Print.aspx?ArticleID=5046964
http://www.google.se/imgres
http://www.svd.se/kultur/rondellhundarnas-revansch-i-samhallet_370152.svd%20hämtade18/07/2011
http://www.svd.se/kultur/rondellhundarnas-revansch-i-samhallet_370152.svd%20hämtade18/07/2011
http://www.konstkalendern.se/
http://www.vk.se/702387/rondellhundar
http://www.learning4sharing.nu/rondellhund-83056html
http://www.kulturvast.se/
http://hem.passagen.se/jervrud/industrikap.htm
http://www.resume.se/nyheter/2009/04/28/rav-ska-skapa-uppmarksamhe/
http://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/09/05/bok-statens-konstrad-katalog-39-att-motivera-offentlig-konst/
http://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/09/05/bok-statens-konstrad-katalog-39-att-motivera-offentlig-konst/
http://www.isk-gbg.org/
http://www.toppenafdanmark.dk/
http://www.dn.se/
http://www.ne.se/
http://www.corren.se/
http://www.orebro.se/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=1732115
http://www.phila.gov/commerce/...pa_percent
http://www.three.org/ippolito/why_art_should_be_free.html
http://www.esa.int/
https://wiki.brown.edu/confluence/download/
http://www.kulturportallund.se/
http://www.kulturradet.se/
http://www.piahedstrom.com/
http://www.svenskakonstnarer.se/
http://www.vilks.net/
http://www.svd.se/kultur/rondellhundarnas-revans
http://www.stockholmskonst.se/inkopt-konst/heälos-rav-laura-ford
http://www.skluptur.stockholm.se/
http://www.bonniercarlsen.se/
http://www.solna.se/


 

 

www.listerver.songnetworks.se hämtade 07/06/2012 

www.everydayarchive.org hämtade 07/06/2012 

www.kulturportallund.se hämtade 07/06/2012 
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http://www.everydayarchive.org/
http://www.kulturportallund.se/
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