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1.1 INLEDNING 

Bibliotek är spännande byggnader. Miljontals skrivna ord från vitt skilda tider och platser 

samsas på samma yta. Dock har kunskap inget större värde om ingen tar del av den. Under 

bibliotekets tak kommer kunskap till nytta och glädje, då all skriven erfarenhet och nyfikna 

människor möts. Miljön runt detta möte spelar då stor roll. Arkitektur, rymd, luft med mera 

påverkar oss i vårt kunskapssökande. Bibliotek bör vara öppna och inbjudande, samtidigt som 

de också måste kunna skärmas av för att tillfredsställa studenternas studiero, och inte stjäla 

för mycket uppmärksamhet. Bibliotek och främst skolor har använts för bildning i andra 

ämnen, så som konst. Genom utsmyckning kunde man visa och utbilda, främst barn i ”god 

konst”. Denna goda konst har med tiden förändrats mycket precis som området konst har 

utvidgats. När man bygger en ny biblioteksbyggnad finns den konstnärliga gestaltningen 

redan från början med i beräkningarna. Detta har självklart även påverkat Växjös nybyggda 

universitetsbyggnad som invigdes den 28 september 2006. Frågor som intresserade mig i och 

med nybyggnationen var bland annat vilken konstnärlig utsmyckning som skulle komma att 

finnas där. Vilka konstnärer skulle representeras? Vem bestämmer? Vem betalar? Var 

kommer verken att placeras? Det offentliga rummet och dess utsmyckning, med Växjö 

universitetsbiblioteket i fokus, blev därför ämnet för min uppsats.  

 

1.2. Syfte  

Uppsatsens syfte är att inventera och beskriva den konstnärliga gestaltning som köpts in och 

placerats på det nya universitetsbiblioteket i Växjö samt att karaktärisera verken. Kommer 

någon specifik konstsyn till uttryck i den konstnärliga utsmyckningen och i så fall vilken? Jag 

avser också att visa ifall konstverken på universitetsbiblioteket är representativa för 

samtidskonsten. För att kunna ge svar på denna fråga gör jag också en presentation och 

karaktärisering av dagens samtidskonst i Sverige.  

Ett annat syfte med denna uppsats är att visa urvalsprocessen avseende de konstverk på 

Växjö universitetsbibliotek som är synliga för allmänheten samt redovisa vilka som har varit 

inblandade vid valet av verk och på vilket sätt. Har lagar och föreskrifter kring urval och 

placering av offentlig konst följts under processen? Som en bakgrund till denna frågeställning 

presenterar jag de lagar och regler som gäller området.  

 

1.3. Avgränsningar 

Uppsatsen undersöker endast de verk som finns tillgängliga för allmänheten i den nya delen 

av universitetsbyggnaden. Detta innebär att verk som är placerade i personalens utrymmen 
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och i den gamla men renoverade delen inte kommer att beröras. Ett antal konstverk var 

inköpta men inte utplacerade under tiden för uppsatsarbetet och har därför uteslutits ur 

undersökningen. Uppsatsen omfattar den konst som hade placerats ut till och med den 17 

december 2006. Studien tar bara upp konst som redan är definierad som konst av gallerister 

och utställningskuratorer då Konstrådets projektledare inskaffar konst genom dessa, till viss 

del begränsade, kanaler. Med tanke på ökad stöldrisk får jag inte publicera vad enskilda verk 

kostade, därför har jag valt att samla ihop kostnaderna efter teknik. Eftersom jag inte går 

närmare in på kostnadsfördelningen, visar jag främst bara övergripande siffror.   

Den receptionsundersökning jag gjort, som en del av undersökningen om vilken 

konstsyn som kommer till uttryck i konstsamlingen, är begränsad till en enkätundersökning 

som avser ett tjugotal personer, vilket inte ger någon generell bild, men dock en inblick om 

vad besökare kan tycka.  

 

1.4. Teori   

Jag vill knyta uppsatsens frågeställningar till två teoriområden, dels teorier kring 

samtidskonsten och dels teorier om konst i offentliga rum. Det förstnämnda området handlar 

om samtidskonst som begrepp, vad som ingår och vad som kan uteslutas. Frågor om 

postmodernismens utveckling och förändringar i tiden blir också aktuella. En del 

konsthistoriker som Hugh Honour och John Flemming menar att postmodernismen är 

avslutad, bland annat i avsnittet ”Art after post-modernism” i A World History of Art, 

samtidigt som andra menar att postmodernismen endast fortsätter att förändras och snarare 

accepteras i större utsträckning.1 Själv ansluter jag mig till den senare teorin, att dagens 

samtidskonst kan ses som en utveckling av postmodernismen. 

Enligt Folke Edwards innebär postmodernismen bland annat att gränserna mellan olika 

tekniker, privat och offentligt, fin- och populärkultur mer och mer suddats ut och nu blandas i 

allt större utsträckning. Edwards teorier bland annat handlar om att nedbrutna hierarkier och 

nivellering. Det är, i och med postmodernismens utveckling, legitimt att blanda högt och lågt 

bland motiv och tekniker. Enligt Edwards har modernismens fokus på konstnären sedan 1960-

talet förflyttats stegvis till mottagaren. Betraktarens uppfattning är numera viktigare än vad 

upphovsmannen har haft för avsikt att förmedla.2 Interaktionen mellan konstnär och 

betraktare har blivit konstverkets innersta väsen och Edwards talar om ett relationellt 

                                                 
1 Honour, Hugh & Fleming, John, A World History of Art, 2005 s 914. 
2 Edwards, Folke, Från modernism till postmodernism – svensk konst 1900-2000, 2000 s 284.  
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fenomen3. Postmodernistiska teoretiker förhåller sig enligt Edwards kritiska gentemot 

modernismens entydiga verklighetsbegrepp, eftersom konstverket eller verkligheten runt 

omkring oss i själva verket finns som en kulturellt betingad föreställning. Man diskuterar 

också föreställningen om den självständigt skapande konstnären, eftersom all konst lever av 

konst och alla konstnärer är beroende av andra konstnärer eller andra personer.4 Magdalena 

Malm och Johan Peter Nilsson skriver i katalogen till Moderna utställningen 2006 att med 

hjälp av kommunikationsteknologins alla framsteg har plötsligt den globala världen blivit 

lokal. Med exempelvis någon knapptryckning kan vi både se och prata med människor på 

andra sidan jorden. Detta har inte bara förändrat synen på omvärlden, utan också bilden av oss 

själva, menar Malm och Nilsson.5

Konsten under 1980- och 1990-talen var enligt Malm och Nilsson inriktad på att 

avslöja, diskutera och dekonstruera samhälliga och kulturella strukturer, vilket den fortfarande 

är. Det finns ofta en mer personlig utgångspunkt idag. Man diskuterar liknande frågor, fast 

utifrån personliga erfarenheter6. Eftersom konst idag kan vara i stort sett vad som helst, har de 

klassiska begreppen måleri, skulptur, fotografi med mera, tvingats till utvidgning skriver 

Karsten Arvedsen i samband med utställningen på Dunkers Kulturhus år 2003. Däremot 

verkar det som att den konceptuella tanken är återkommande i många konstverk. Vilket 

material eller teknik väljs enligt Arvedsen beroende på vad som bäst gestaltar konstnärens 

tanke, problem eller frågeställning.7 Sophie Allgårdh ansluter sig till liknande teorier och 

utvecklar ett antal tendenser inom svensk samtidskonst, så som idén om det ”bedrägliga 

fotografiet” och den ”gränslösa konsten”.8

Med detta i åtanke frågar jag mig om det är möjligt att se några gemensamma nämnare i 

den specifika konstsamlingen på Växjö universitetsbibliotek? Kan man se att det rör sig om 

nya sorters tekniker? Är det utvidgade måleriet representerat? Satsas det extra på dessa ”nya” 

multimediala tekniker? Tjänar verken något relationellt syfte? Bjuds betraktaren in till 

diskussion eller står estetiken i främsta rummet?  

 

                                                 
3 Edwards, 2000 s 275. 
4 Edwards, 2000 s 285.  
5 Malm, Magdalena & Nilsson, John Peter, ”När är jag?”, Moderna utställningen 2006, 18/2 -7/5, Moderna 
Museet, Stockholm, 2006 s 11. 
6 Malm & Nilsson, 2006 s 9.  
7 Arvedsen, Karsten, ”Samtidskonsten”, Samlingarna – samtiden i fokus 13/12 2003 – 18/4 2004, Dunkers 
Kulturhus, Helsingborg, 2003 s 6. 
8 Allgårdh Sophie & af Malmborg Estelle, Svensk konst nu – 85 konstnärer födda efter 1960, 2004 s 14 och s 21. 
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När det gäller konst i offentlig miljö är detta en fråga som har skapat debatt. Statens konstråd 

använde sig tidigare av ”god konst” som kriterium för inköp, men det har förändrats och idag 

har man istället andra kvalitetskrav. Det kan till och med diskuteras vad som är konst. Enligt 

statskontorets utredning om nya former för Statens konstråds verksamhet upphandlar och 

bedriver myndigheten pedagogisk verksamhet kring bild och form. Dessa ord innebär verk av 

målare, grafiker, skulptörer, tecknare, fotografer, konsthantverkare, formgivare och designer. 

Grupperna av utövare ses inte som fasta utan snarare flytande kategorier, samtidigt som 

många konstnärer arbetar inom olika medier. Alltså förekommer ingen strikt hållen definition 

av konst.9  

När det handlar om konstverk till offentliga miljöer kan heta diskussioner uppstå. Dessa 

miljöer är allmänt tillgängliga rum och platser, där ett stort antal människor mer eller mindre 

tillfälligt vistas eller har möjlighet att vistas. Begreppet ”offentlig miljö” kan samtidigt 

innebära att den miljön ägs ”offentligt”, vilket innebär att statligt, primärkommunalt eller 

landstingskommunalt organ är ägare.10 Med begreppet ”offentlig miljö” avser jag en statlig 

institution; i detta fall ett universitetsbibliotek, där lokalen finansieras av offentliga medel.  

Under slutet av 1800-talet och in på 1900-talet, utvecklades många tankar och teorier 

kring konstens betydelse. Vilka hade tillgång till den och vilka exkluderades? En del personer 

menade att endast en viss intellektuell grupp i samhället förstod sig på konst, medan andra 

ansåg att alla borde ha rätt till konsten. Konsten kom att inkluderas i folkbildningstanken, där 

Ellen Key och Carl G. Laurin var två representanter. I Ellen Keys klassiker Skönhet för alla 

skriver hon bland annat att genom utsmyckning av offentliga skolrum kommer alla barn, rika 

som fattiga, automatiskt i kontakt med och vänjs vid tidens konst. Hon fokuserade på det 

skönas betydelse för skolan och barnets uppväxt.11 Under samma tid som Ellen Key, arbetade 

kulturskribenten Carl G. Laurin för utveckling av den tidiga svenska konstpedagogiken. Hans 

grundtanke som speglades i texterna var att människan förädlas om hon intresserar sig för och 

omger sig med konst och konstnärliga föremål. Men han ville inte endast höja 

”skönhetssinnet” genom att lära människor att betrakta konst. Genom att införa konsthistoria i 

skolorna ville han höja den allmänna bildningsnivån.12  

Det allmänna folkbildningsprojektet fortsatte att utvecklas och runt 1930-talet startades 

Riksförbundet för bildande konst, Konstfrämjandet och Statens konstråd som hade till uppgift 

                                                 
9 Statskontoret, 2005:9 s 17.  
10 Konst i offentlig miljö, SOU 1995:18 s 27. 
11 Key, Ellen, Skönhet för alla, 1918 s 8-9. 
12 Hedström, Per, Skönhet och skötsamhet - konstnärliga utsmyckningar i svenska skolor 1870-1940, 2002 s 57. 
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att sprida konst till stora delar av samhället.13 I och med 1974 års kulturproposition 

fastställdes de kulturpolitiska målen och därigenom en statlig inriktning för den svenska 

kulturen. Sven Nilsson anser att endast små anpassningar till verkligheten har gjorts i den 

ursprungliga förteckningen sedan 1974 och att temat har sedan 1996 års kulturproposition 

varit att ta till vara, utveckla och bygga vidare.14  

Att utsmycka offentliga rum kan i många fall vara upphov till diskussion, vilket bland 

annat Ann-Sofi Norling har skrivit om i Konstperspektiv 96:4. Rummet är ingens privata sfär 

utan ett område som brukas av allmänheten och även bör tilltala allmänheten. Detta är det 

svårt att tillfredsställa, då få konstverk kan eller har för avsikt att rikta sig till alla. Ofta leder 

bristen i kommunikationen mellan sändare (konstnären i fråga), meddelande (konstverket) 

och mottagare (betraktaren) till missförstånd, vilket enligt Norling leder till återkommande 

diskussioner kring den offentliga konstens tanke. Efter en tid sjunker konstverket in och 

anpassar sig till sin omgivning, eller så vänjer sig omgivningen vid det. Människor har visat 

sitt missnöje genom vandalisering av offentliga konstverk. Konstnärer har svarat genom att 

försöka förklara sig och sina verk som i Katarina Norlings fall. Natten innan avtäckandet av 

hennes verk ”The Heart of Bobo”, vid Lantbrukaruniversitet i Alnarp utanför Malmö, utsattes 

det för sabotage. Hennes reaktion var ett försök att förklara verket till rätta.15  

I Växjö förekommer en liknande debatt om Marianne Lindberg de Geers 

bronsskulpturer Jag tänker på mig själv 2005 som är placerad i det offentliga rummet precis 

utanför Växjö konsthall. Skulpturerna, som föreställer en anorektisk och en bulimisk kvinna, 

har båda konstnärens eget ansikte, och omtalades redan innan invigningen i början av 2006. 

Sedan dess har kvinnorna saboteras ett antal gånger, senast genom att den anorektiska 

kvinnan blev avsågad vid fotknölarna. I artikeln Skulpturer rör upp känslor i Växjö i Svenska 

Dagbladet den 30 november 2006, skriver Anna Roxvall om de upprörda känslorna som de 

nakna kvinnorna har skapat. Motståndarna tycker att skulpturerna förfular stadsbilden.16 

Genom att inta det offentliga rummet med provocerande konst, kan man väcka debatt inte 

bara kring det som konstnären själv vill debattera, utan även frågan om vad som ska få stå i 

den offentliga miljön. Man kan fråga sig om man bör placera en sorts konst som man vet att 

människor vill ha istället? Skulle en i så fall slätstruken och godtycklig konst göra den 

offentliga miljön bättre? Jag tror inte det. Vart skulle man komma i utvecklingen om man inte 

                                                 
13 Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar – kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, 2003 s 150. 
14 Nilsson, 2003 s 263. 
15 Norling, Ann-Sofi, ”Konst tar rum- och tid”, Konstperspektiv, 1996 (96:4), s 19-20. 
16 Roxvall, Anna, ”Skulpturer rör upp känslor i Växjö”, Svenska Dagbladet, 2006-11-30.  
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fick uppleva något nytt och annorlunda? Jag tror att människan vänjer sig med tiden, det som 

var provocerande för något år sen kan idag vara vackert och kanske till och med roligt.  

Frågan är om människor som tidigare provocerades av ett konstverk, vänjer sig och 

slutligen accepterar verket? Ska man från exempelvis en statlig myndighet få placera 

konstverk som provocerar i den allmänna miljön? Kan man se något liknande problem i 

Växjö universitets bibliotek? Kan ett eventuellt problem ha att göra med hur urvalsprocessen 

har gått till? Är det fortfarande den klassiskt estetiska konsten som går hem hos besökaren?  

 

1.5. Metod, tillvägagångssätt och källor 

För att besvara de ovanstående frågorna har jag bland annat studerat litteratur utifrån sökorden 

samtidskonst, offentlig konst, Statens konstråd, med mera. Jag redogör i uppsatsen för regler 

som gäller för Statens konstråd, formulerade i statliga publikationer som betänkanden, 

utredningar samt policydokument men också hur de uppfattas av Statens konstråds 

projektledare Annika Svenbro. För bakgrundsinformation används bland annat Kulturens nya 

vägar17 och Konstverkets liv i offentlig miljö.18 Artiklar från tidskriften Konstperspektiv kring 

offentlig konst har också varit en del av källmaterialet. Artiklarna ger en uppfattning om vilka 

ämnen som debatteras och vad som har problematiserats på området kring offentlig konst. 

Dessa böcker tar också upp relevanta utgångspunkter för uppsatsen.  

Per Hedströms avhandling Skönhet och Skötsamhet innehåller en historisk redogörelse 

för de offentliga skolrummens funktion som konstbildare mellan 1870-1940. Bokens 

huvudsyfte är att visa vilka ideal och värden som den konstnärliga utsmyckningen, i skolorna, 

uttryckte. Hedström kom bland annat fram till att folkbildningstanken dominerade som 

bakomliggande tanke för de studerade monumentalverken.19 D-uppsatserna Integrera 

offentlig konst och planering!20 och Beslutsprocessen kring offentlig konst – en undersökning 

av Borås kommun21 är två andra exempel på forskning kring den offentliga konsten. Den 

förstnämnda syftar till att utveckla en metod för kommuners sätt att planera och sammanföra 

konst i miljön, på grund av att författarna funnit brister på området. Den andra uppsatsen 

redogör för Borås kommuns sätt att besluta om frågor kring stadens offentliga inköp och 

placering av konst. Författaren upptäckte de stora meningsskiljaktigheterna bland 

beslutsfattarna och har visat olika problem som uppstått därigenom.  

                                                 
17 Nilsson, Sven, 2003. 
18 Sandström, Sven, et al, Konstverkets liv i offentlig miljön, Sveriges allmänna konstförening, 1982. 
19 Hedström, 2002. 
20 Arkebäck, Marie & Sjöblom Frida, Integrera offentlig konst och planering! 2005.  
21 Westerlund, Anna, Beslutsprocessen kring offentlig konst – en undersökning av Borås kommun, 2002. 
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Inventeringen och beskrivningen av konstverken på universitetsbiblioteket görs dels 

utifrån personalens egen förteckning och Statens konstråds transportlista, dels genom att jag 

har gått runt, tittat, antecknat och fotograferat. De konstverk som uppsatsen omfattar finns i 

de allmänna utrymmena i de nybyggda bibliotekslokalerna. Ett fåtal konstverk, enligt 

verkförteckningen, kommer dock inte att vara utplacerade innan mitt uppsatsarbete är slutfört. 

Inventeringen innehåller 36 konstverk som är inköpta av Statens konstråd, samt Bertil 

Valliens installation som Växjö universitet har köpt in. Informationen om dessa konstverk 

består av konstnär, titel, teknik, mått, år och placering, vilket redovisas i sin helhet i Bilaga 1. 

Den beskrivande delen omfattar verkets motiv och form. Karaktärisering av verken, i den 

allmänna delen av biblioteket, görs efter definitionen av samtidskonst som utvecklas i det 

första kapitlet. Denna definition utgår från förord i utställningskataloger för utställningen 

Moderna utställningen 2006 och Samlingarna – samtiden i fokus samt från inledningen av 

Sophie Allgårdh i Svensk konst nu – 85 konstnärer födda efter 1960. 22 Genom jämförelsen 

mellan en definition av samtidskonst och de aktuella konstverken får jag svar på frågan om de 

studerade konstverken kan anses vara representativa för samtidens konst, eller inte. För att 

kunna urskilja någon särskild konstsyn för konstsamlingen, hänvisar jag till min egen 

inventering och min egen kunskap i konstvetenskap, till konstvetaren och bibliotekarien Berit 

Lindens syn, samt låter citat från besökarundersökningen kommentera konstverken.  

Jag har alltså också gjort en enkätundersökning för att få reda på hur konstverken kan 

uppfattas bland personal och besökare. De frågor som ställts i enkäten är både kvantitativa 

och kvalitativa, samt inleds med frågor om kön, ålder och yrke. Denna undersökning ger inte 

en heltäckande bild av besökarnas uppfattning av verken, däremot en aning om vad 

allmänheten kan tycka. Ett problem som kan förekomma vid en sådan undersökning är att 

man inte får tillräckligt uttömmande svar eller att svaren till och med uteblir. Jag fick svar 

från ett tjugotal personer. Resultaten tillsammans med frågorna återfinns i bilaga 3.  

För att svara på frågan om hur processen för urval och placering gick till i det aktuella 

fallet Växjö universitetsbibliotek, har jag intervjuat Statens konstråds projektledare Annika 

Svenbro, universitetets konstansvarige Laila Karlsson samt bibliotekarie Berit Linden. Frågor 

som ställdes under intervjuerna var bland annat; hur har din inblandning i utsmyckningen av 

universitetsbiblioteket sett ut? Hur mycket kunde du påverka när det gällde urval och 

placering? Vad skulle du säga om helhetssynen på konstsamlingen? Intervjuerna har skett 

utan bandinspelning (med Annika Svenbros telefonintervju som undantag). Detta innebär att 

                                                 
22 Moderna utställningen 2006, 18/2 -7/5, Moderna Museet, Stockholm, 2006. Samlingarna – samtiden i fokus, 
13/12 2003 – 18/4 2004, Dunkers kulturhus, Helsingborg, 2003. Allgårdh & af Malmborg, 2004. 
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intervjumaterialet är sammanfattat av mig och att vissa detaljer är uteslutna. Jag har dock 

kompletterat min kunskap på området genom att läsa ansökningsdokument, där jag fått viss 

information om hur det har gått till vid urvalet för det specifika projektet.  

Reproduktionerna av konstverken som finns i uppsatsen är valda och placerade där 

konstverken nämns i texten. De består av ett begränsat antal bilder för att ge en inblick i 

bibliotekets konstsamling. Bilderna är fotograferade och bearbetade med tillstånd från Växjö 

universitetsbibliotek.  

 

1.6. Disposition 

Huvudtexten inleds med en diskussion om begreppet samtidskonst, samt en definition. Jag 

presenterar några drag som kan sägas karaktärisera samtidskonsten i Sverige och visar hur 

konsten har utvecklats under 2000-talet. Andra kapitlet ger en bakgrund till offentliga rum 

och regler om inköp och placering av offentlig konst. Här kan man bland annat läsa om 

Statens konstråds bakgrund och utveckling. Tredje kapitlet innehåller en sammanställning av 

de inventerade verken, där de är placerade i kategorier utifrån teknik, placering och motiv. En 

kostnadstabell och en tabell över hur antalet verk är fördelade mellan olika tekniker 

presenteras. I samma kapitel finns även en beskrivning av konstsamlingens helhet, enligt 

författaren. Kapitel fyra bearbetar processen kring konstverkens inköp och placering, när det 

gäller både Statens konstråds och Växjö universitets inköpta konst. I kommande kapitel 

analyseras karaktäriserande drag för bibliotekets konstsamling jämfört med tendenser som går 

att urskilja bland samtidens konst och bland besökare på biblioteket. Sjätte kapitlet analyserar 

hur beslutsprocessen har gått till jämfört med aktuella regler och policy.  

Uppsatsens avslutande kapitel redogör och diskuterar de slutsatser som framkommit, 

samt visar eventuella problem och frågor som har dykt upp under tiden, samt hur det verkar 

arta sig för framtiden.  
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2. SAMTIDSKONST 

Följande kapitel avser att ge en inblick i den spridning av olika riktningar som finns inom 

samtidskonsten. Texten gör inte anspråk på att täcka in alla typiska drag som kan finnas på 

konstområdet. Kapitlet avslutas med en definition av en sammanfattning av samtidskonsten.  

 

2.1. Tendenser inom samtidkonsten 

Man kan grovt sätt säga att modernismen gav vika för postmodernismen kring 1960, med 

popkonsten och nyrealisternas uppror mot den elitistiska modernismen. Nyskapande 

utställningar i Sverige var under denna tid bland annat Rörelse i konsten 1961. Idéer kring 

konstens relativa och tidsbundna värden, samt diverse gränsöverskridande idéer som var 

självklara inom postmodernismen, var helt främmande inom modernismen. Tidigare hade 

konstens historia endast varit bildkonstens historia. I och med postmodernismen fick 

bildkonsten en underavdelning inom konstbegreppet som överskridit tidigare gränser. Detta 

gjorde det möjligt för nya konstformerna att etableras, så som konceptkonst, 

installationskonst, performancekonst, instrumental teater, digital bildmanipulation, sociala 

aktioner.23 Genom denna bredd finns det hög potential att intressera någon typ av publik. 

1960-talets lediga inställning som sågs som radikal har idag blivit vanlig och öppen för allt 

fler.24

Det traditionella kravet på att konst ska vara estetiskt tilltalande eller ge en andlig 

dimension, har man sedan länge frångått. Konsten har lämnat det estetiska fältet och slutat att 

se sig själv som förmedlare av sköna färgharmonier och kompositioner, menar Sophie 

Allgårdh.25 Många konstnärer menar att det mest betydelsefulla är att ge sin idé, 

frågeställning eller sitt problem den rätta gestaltningen, ett sätt som samlas under begreppet 

konceptuell konst. Karsten Arvedsen, lektor i bildkonst vid Lärarhögskolan i Köpenhamn, 

jämför den konceptuella konsten med tidningars krönikor, där alla ämnen kan tas upp och 

behandlas genom den skrivna texten. ”Den konceptuella konsten är på motsvarande sätt en 

visuell text”.26

De nya konstformerna har också öppnat upp för alla möjliga hybrider mellan bland 

annat konst, arkitektur och design. Denna tendens brukar kallas cross-over och innebär att 

man tar sig över tidigare genre- och disciplingränser och hämtar idéer från musik, film, 

vetenskap, design, arkitektur och mode. Detta sätt att arbeta innebär därigenom att man rör sig 
                                                 
23 Edwards, 2000 s 351. 
24 Allgårdh & af Malmborg, 2004 s 11. 
25 Ibid., 2004 s 16. 
26 Arvedsen, 2003 s 6. 
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utanför traditionella områden och låter sig inspireras av andra sidans tillgångar.27 Det handlar 

inte bara om fascinationen för andra medier och discipliner utan också att se dem som 

användbara redskap när man talar om något annat, exempelvis när man ifrågasätter ideologier 

eller sociala relationer.28

Eftersom vi lever i tiden, är det svårt att se övergripande tendenser och stildrag för 

samtidskonsten, vilket försvårar generaliseringar enligt tidigare mönster angående exempelvis 

renässansens eller romantikens måleri. Med hjälp av samlingsutställningar, facktidskrifter och 

konstdebatter om och med ett antal samtida konstnärer går det ändå att spåra tidstypiska drag 

och teman. I tidsskriften October dödförklarade den amerikanska konsthistorikern Douglas 

Crimp, 1981, måleriet. Trots detta kom ett nytt och eldigt måleri att blossa upp under början 

av samma decennium.29 Det nya måleriet har däremot ställt in sig i ledet bland andra tekniker 

och ses inte längre som den högsta i uttryckshierarkin. En avspänd inställning till 

konsthistorien har medfört att en blandning mellan det högtidliga och vardagliga blivit möjlig. 

Genom att frångå det upphöjda originalet som ideal, lånar konstnärer som Karin Mamma 

Andersson och Jockum Nordström på ett ledigt sätt motiv och kompositionssätt från både 

konsthistorien och populärkultur. En annan tendens inom måleriet är att måla med något annat 

än olja på duk. Det finns nu utrymma att utforska olika måleriska kvaliteter inom olika 

konstnärliga tekniker, förutom det klassiska måleriet. I och med debatter och utställningar, 

som Måleri – det utvidgade fältet på Magasin 3 i Stockholm och Rooseum i Malmö, under 

mitten av 1990-talet sattes nya gränser för måleribegreppet upp av svenska och internationella 

konstnärer. Det visade sig att både film och skulpturala former nu kunde rymmas under 

samma genre, men också måleri som materia och kropp, med andra ord tredimensionellt 

måleri.30

Fotografiet blev mer än en trend under 90-talet och intog platsen som tidstypiskt 

medium. Dock har normsystemet förändrats dramatiskt sedan fotografiets introduktion på 

1800-talet. Från att ha ansetts vara en objektiv sanningsvittnare, ställs nu frågor om gränsen 

mellan verklighet och konstruktion. I och med nya digitala bildhanteringsprogram är det inte 

längre självklart att fotografiet är en avbildning av något existerande objekt eller företeelse. 

                                                 
27 Lind, Maria, ”Tänk om: Konst på gränsen till arkitektur och design”, Samtidskonst för lärare och andra 
intresserade, Stockholm, 2005 s 60. 
28 Lind, Maria, 2005 s 63.  
29 Öhrner, Annika, ”Efter postmodernismen – om möjliga och omöjliga strategier i svensk samtidskonst”, 
Moderna Utställningen 2006, 18 februari till 7 maj, Moderna museet Stockholm, 2006 s 299. 
30 Allgårdh & af Malmborg, 2004 s 13. 
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Många svenska konstnärer lockades då och fortfarande av fotografiets paradoxala sida, då det 

samtidigt består av illusion och verklighet, närhet och distans, ytmässighet och djup.31  

Genom provocerande och ifrågasättande konst har man kunnat öppna upp debatter för 

alla möjliga samhällsfrågor och orättvisor. Detta engagemang har också skapat en 

motsättande rörelse bland dagens konstnärer. Det handlar om en vilja att, med små gester och 

ofta med små medel och material, närma sig det lilla i livet och synliggöra vardagen.32   

Många konstnärer har under senare decennier försökt lösa bristen på utställningsrum, 

genom att själva starta alternativa arenor för konst som motvikt till de etablerade och relativt 

stela institutionerna. Bland annat har konstnärsdrivna gallerier, webbgallerier och projektrum 

utvecklats. Uppkomsten av nya rum har ideologisk bakgrund, där konstnärerna anser att en 

museibyggnad eller ett galleri med fasta värdesystem och den spartanska arkitekturen 

begränsar tolkningen av ett verk. Sökandet efter andra spelytor beror också på en mättad 

marknad för konstnärer från fem konsthögskolor och andra konstnärliga utbildningar runt om 

i Sverige.33

Ett framträdande sätt för konstnärer att gestalta sina tankar och idéer är genom 

installationen. Man kan säga att det är en konstnärlig iscensättning i rumslig miljö, som man 

oftast kan röra sig runtom och själv vara en del av. Installationer är oftast multimediala i den 

bemärkelsen att flera sinnen är aktiva i upplevelsen; syn, hörsel, smak, lukt, känslor, 

beröringssinne och kroppsförnimmelser.34

 

2.2. Definition av samtidskonst 

Sammanfattningsvis har konsten, sedan brottet med modernismen, ofta handlat om att bryta 

med kravet på estetisk skönhet eller oskönhet. Genom att röra sig ifrån bland annat 

originalidealet och ”det sanna, det sköna, det rätta” kan man nu röra sig friare mellan olika 

medier och områden. Installationer och ett tredimensionellt måleri är exempel på konstformer 

som har blivit vanligare och anses vara jämställda med de traditionella konstformerna. 

Måleriet är fortfarande en stark teknik, men begreppet har utvidgats och har mist sin ledande 

position och blivit ett medium bland de andra på konstområdet. Fler konstformer får nu plats 

under samma begrepp, vilket har lett till fler konstnärer. Många har därför sökt sig till 

alternativa utställningsrum istället för de traditionella museerna och gallerierna. Konst som 

gestaltar en tanke, problem eller frågeställning är en av de starkaste tendenser inom 
                                                 
31 Allgårdh & af Malmborg, 2004 s 14. 
32 Ibid.,, 2004 s 28.  
33 Ibid., 2004 s 24. 
34 Arvedsen, 2003 s 8. 
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samtidskonsten och bygger på kommunikation mellan konstnär, konstverk och betraktare. 

Installationen som sätt att uttrycka en ståndpunkt har blivit vanligare precis som den 

relationella och performancekonsten. Betydelsen av mötet och kommunikationen mellan 

konstnären och betraktaren har ökat.35 Fotografiet som automatisk sanningsvittnare, är inte 

längre självklar och genom digital manipulation utforskar den fotografiska bilden gränslandet 

runtomkring verklighet och illusion.  

Statiska hierarkier har mer och mer försvunnit och förhållandet mellan högt och lågt 

smälter ihop till en mer jämställd nivå. Filmkonvention blandas till exempel med 

konsthistoriska motiv. Detta visar sig främst mellan olika konstnärliga former och discipliner 

då exempelvis designers, arkitekter och konstnärer samarbetar eller hämtar inspiration från 

varandras fält. Hierarkiernas upplösning har också påverkat motiven. Vissa konstnärer väljer 

att fokusera på det lilla i vardagen istället för de stora samhällsengagemangen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Edwards, 2000 s 275.  
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3. OFFENTLIG KONST 

Detta kapitel avser att ge en bakgrund till den offentliga konstens förekomst och organisation. 

Frågor om vilka lagar och regler som gäller för utplacering av konstnärlig gestaltning i 

offentlig miljö besvaras. Här blir Statens konstråd aktuellt, med dess organisation och 

uppdrag.  

 

3.1. Konst i den offentliga miljön 

Att konstmuseum tillkom och att offentliga miljöer utsmyckades var länge resultat av enskilda 

insatser i Sverige. För statens del handlade det främst om kungafamiljens intresse och initiativ 

som styrde utvecklingen. Exempelvis grundlade Gustav III det blivande Nationalmuseum 

med sin egen antiksamling. Museets nämnd fick sedan avgörande inverkan på Statens 

inköpsnämnd, som startades 1873, vars uppgift var att inskaffa aktuell svensk konst. Även om 

inköpen kritiserades häftigt placerades representativ utsmyckning i rådhus, kyrkor och andra 

offentliga platser. Länge avsåg inköpen mest halvofficiella genrer, med andra ord 

porträttmålningar och ryttarstatyetter. År 1937 beslutade riksdagen att införa den så kallade 

enprocentregeln, vilken innebar att en procent av byggnadskostnaderna för alla statliga 

byggen borde användas till konstnärlig utsmyckning. Denna regel finns än idag, men har 

snarare fungerat som en praktisk riktlinje än strikt bestämmelse. Bakgrunden var både att 

konstnärerna drabbats hårt av den ekonomiska krisen under 1930-talet och därigenom 

behövde stöd, samt övertygelsen om att konst var något av en mänsklig rättighet och borde 

upplevas av alla människor i samhället.36

 

3.2. Statens konstråd 

Statens konstråd startades år 1937 och kom under den första tiden att assistera och ge råd om 

konstnärlig utsmyckning i samband med ombyggnation. Rådet bestämde vilka medel som 

skulle fördelas mellan olika konstnärliga genrer.37 Utvecklingen av den svenska välfärden 

hade satts igång och därmed ökade byggandet av offentliga myndigheter. Konstrådets 

verksamhet formades år 1996 kring följande huvudmål som gäller fortfarande:38

 
 Förvärva god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet. 
 Medverka till att konst tillförs även andra gemensamma miljöer än sådana som brukas av 

staten.  
 Sprida kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö. 

                                                 
36 Nilsson, 2003 s 156. 
37 Sandström, et al, 1982 s 82.  
38 Förordning med instruktion för Statens konstråd, SFS 1996:1597 1§. 

  15. 



 

Punkterna delar upp verksamheten i två grenar; konstnärlig gestaltning av den 

gemensamma miljön samt information, pedagogik och utveckling.39 Idag är Statens konstråd 

en myndighet som består av ett kansli och åtta projektledare som arbetar med inköp av 

konstnärlig gestaltning. Myndigheten har en styrelse som utses av regeringen, dock med 

begränsat ansvar. Verksamhetens anslag för år 2005 uppgick till drygt 34 miljoner, där 27 

miljoner var avsedda för konstnärlig gestaltning och resterande 7 miljoner till övrig 

verksamhet och administration.40   

Det är projektledarna som sköter den operativa delen i verksamheten. De skriver 

konstprogram, söker konstnärer för uppdrag och köper in samt placerar konstverk från 

gallerier och utställningar. Det är meningen att projektledarna ska vara verksamma i hela 

landet, men är för närvarade (2006) utplacerade i Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Örnsköldsvik.41 Dessa personer har oftast en bakgrund som utövande konstnärer, men det 

finns även kuratorer och arkitekter som har verkat som projektledare. De utses av 

myndighetens styrelse och tjänsten bestäms på fyra års basis. Det var först 2004 som 

upphandling av projektledare började användas. Tidigare har tjänsterna utannonserats, eller 

tillsatts efter förslag från bland annat konstnärsorganisationer. Under åren har också längden 

på projektledarnas tjänster varierat.42  

Riksdagens kulturutskott har behandlat upphandling av offentlig konst i två 

betänkanden, Bild och form m.m. och Bild och form samt konsthantverk.43 Dessa grundade sig 

på motioner om inflytandet för brukarna under upphandling samt behovet av ökad konkurrens 

vid inköp. Kulturutskottet kom bland annat fram till att Statens konstråd ska redovisa vilka 

samarbetsformer som har förekommit vid inköp av konst. Konstrådet ska genomgående 

diskutera med fastighetsägare, arkitekt och brukare i frågan om placering av konstverk och 

val av konstnär. Kulturutskottet betonade i det förstnämnda betänkandet hur viktigt det är att 

brukarna är delaktiga i beslutarprocessen. Det andra betänkandet behandlade inköp av 

offentlig konst och att detta regleras av lagen om offentlig upphandling.44 Förordningen 

innehåller regler där upphandling ska göras genom användning av de konkurrensmöjligheter 

                                                 
39 Statskontoret, 2005:9 s 23. 
40 Ibid., 2005:9 s 21. 
41 http://www.statenskonstrad.se/1d000c, 2006-11-09. 
42 Ibid., 2005:9 s 22. 
43 Bild och form m.m., Bet. 2001/01:KrU6. Bild och form samt konsthantverk, Bet. 2001/02:KrU18. 
44 Lagen om offentlig upphandling, SFS 1992:1528. 
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som finns och hänvisar till Statens Konkurrensverks utredning från 1999, där frågor om 

favorisering av Konstnärernas riksorganisations medlemmar vid konstinköp kom upp.45

Upphandling av konst, beskrivs i denna inledning som Statens konstråds 

kärnverksamhet. Vid nybyggnation eller renovering av myndigheter och andra statliga miljöer 

är målet att berika dessa med fast beställd konst. Genom samarbete mellan statliga och andra 

fastighetsägare ska man sträva efter att uppnå enprocentregeln. Men i och med bolagiseringen 

av statliga fastigheter ersattes målsättningen med ett allmänt mål om god konst i offentlig 

miljö och att kostnaden skulle anpassas till de enskilda fallen.46 Styrelsen fattar beslutet om 

vilken konstnär som ska bli tilldelad det specifika uppdraget, efter förslag av projektledarna. 

När konstnären har färdigställt konstverket och uppdraget är slutfört, får han eller hon i regel 

inget nytt uppdrag förrän minst ett par år har gått.47

Konstrådet ska även svara på statliga myndigheters ansökningar om konst till befintliga 

lokaler, vilket benämns inköpt konst. I enlighet med rådets regleringsbrev ska konst samlas in 

från hela landet och den inköpta konsten ska placeras ut inom tre år efter inköpet från 

utställningar och gallerier.48 Den lösa konsten innefattar måleri, skulptur, grafik, fotografi och 

konsthantverk i olika former.49 Dessa konstnärliga former är begrepp som har utvidgats mer 

och mer under den senaste tiden. Vad som hamnar inom de olika begreppen är först upp till 

gallerier, utställningar men även konstrådets projektledare att bestämma. För att få bra 

spridning ska inköpen göras i hela landet, fördelas jämt mellan konstnärer av båda könen, 

enligt Statens konstråds regleringsbrev.50

Projektledare utses av Konstrådets styrelse som får uppdrag att utreda förutsättningar 

för de konstnärliga satsningarna. Alla projektledare har varsitt ”personligt” lager till vilket de 

köper verk och där de väljer vilka verk som efter hand ska placeras. Det finns även ett 

”allmänt” lager där tidigare projektledares oplacerade konst finns. Detta lager är öppet för alla 

projektledare att välja ur.51 Den aktuella projektledaren har ansvar för att en samrådsgrupp 

bildas, med representanter för myndigheten som ska finnas i byggnaden och vanligen 

arkitekten. Projektledaren diskuterar, tillsammans med gruppen, fram ett förslag för den 

                                                 
45 Statskontoret, 2005:9 s 12. 
46 Statskontoret, 2005:9 s 24. 
47 SOU 1995:18 s 35. 
48 Statskonstoret, 2005:9 s 23. 
49 Ibid., 2005:9, s 27. 
50 Ibid., 2005:9, s 28. 
51 SOU 1995:18, s 37. 
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konstnärliga gestaltningen, och lägger fram förslaget till Konstrådets styrelse, som fastställer 

ett eventuellt genomförande och beslutar om ekonomiskt omfattning.52

 

3.3. Sammanfattning 

Att smycka den offentliga miljön eller byggnader innebar länge att markera en plats eller stad, 

med minnesmärken som porträttmålningar eller statyer av betydelsefulla människor. Statens 

konstråd grundades år 1937 för att, i grova drag, göra samtidskonsten till en naturlig del av 

den offentliga miljön. Genom att utveckla verksamheten fick myndigheten även ett 

pedagogiskt ansvar för att sprida och informera om konstens betydelse för en god 

samhällsmiljö. Statens konstråds operativa uppdrag sköts av projektledare, som ofta har 

konstnärlig bakgrund. De ska förvärva inköpt och beställd konst efter kvalitetskrav. Inköp ska 

göras med bra geografisk spridning och vara jämt fördelade mellan kvinnliga och manliga 

konstnärer. Projektledaren som är anställd på fyra års basis, har ansvar för att sammanställa en 

samrådsgrupp där personal från den aktuella statliga myndigheten finns representerad.53 

Inköpen av konst i olika former sker genom gallerier och utställningar, alltså inte genom 

direktkontakt med konstnärer. Konstverken placeras i projektledarnas personliga lager i 

väntan på slutlig utplacering. Normer för inköpen regleras bland annat genom betänkanden 

för Statens konstråd, lagen om offentlig upphandling och olika policydokument.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 SOU 1995:18, s 35. 
53 Statskontoret, 2005:9 s 22. 
54 Ibid., 2005:9 s 55. 
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4. INVENTERING OCH KATEGORISERING 

Detta kapitel redovisar konstinventeringen av konstsamlingen vid Växjös nybyggda 

universitetsbibliotek. Konstverken som inventeras tillhör den samling som sammanställdes av 

Statens konstråds projektledare Annika Svenbro i enlighet med universitets konstansökan från 

maj 2005. För att placera verken efter kategorier nämns bland annat placering, teknik, och 

motiv. Utifrån detta framkommer vilka drag som är karaktäriserande för de konstverk i 

bibliotekets konstsamling som är tillgänglig för alla besökare.  

 

4.1. Teknik och placering 

De konstverk som är inköpta av Statens konstråd till de allmänna utrymmena är sammanlagt 

36 stycken och gjorda av 21 konstnärer. Av det antalet är tre skulpturer ännu inte utplacerade. 

Verken är fördelade relativt jämt mellan de fyra planen, där sju till elva konstverk är hängda 

på varje plan. När det gäller fördelningen mellan teknik och material, ser man snabbt vilken 

sorts gestaltning som dominerar, nämligen måleriet. Skillnaderna syns också genom 

jämförelse mellan kostnaderna för respektive material. Här är målningarna, men också 

skulpturerna, de mest påkostade konstverken.  

 

Fotografi  3 
Grafik  3 
Konsthantverk textil 2 
Måleri  15 
Skulptur  4 
Teckning   9 
Totalt  36 
Fig. 1. Antal konstverk per teknik/material, enligt bibliotekets konstförteckning samt 

författarens inventering.55

 

Fotografi  24 500 

Grafik   
Värde 
okänt 

Konsthantverk textil 16 000 
Måleri  246 500 
Skulptur  73 643 
Teckning   34 000 
Totalt  394 643 
Fig. 2. Kostnad (kr) per teknik/material, enligt Statens konstråds transportlista.56  

 

                                                 
55 Se bilaga 1. 
56 Statens konstråds transportlista, 2006-09-06.  
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Det går alltså att konstatera att det finns betydligt fler målningar än exempelvis 

fotografier i bibliotekets nya lokaler. De flesta är traditionellt målade med olja eller akryl på 

duk, och ett fåtal är målade på masonit eller pannå. Placering skiljer sig däremot väldigt 

mycket från ett konstverk till ett annat. Exempelvis är Richard G. Carlssons Modal nr 4 det 

enda konstverket som man har möjlighet att upptäcka redan innan man har kommit in i 

byggnaden. Eftersom många konstverk är placerade i undanskymda vrår, är det få av 

besökarna som ser dem och många märker inte av eller bryr sig om konstverken.57 Samtidigt 

kan detta ha en spännande effekt, då man successivt kan upptäcka nya konstverk i lokalerna.  

De inramade teckningarna återkommer i serier om två till fyra stycken som oftast är 

placerade intill varandra. Ulrika Wärmlings färgteckningar ”ditte” och ”adriana”, som 

avbildar två tjejer med svart hår och likadana rosa tröjor, kan endast ses inne i en forskarsal på 

plan ett. Teckningarna Türhelga I, II och III av Stefan Lundgren är placerade på led efter 

varandra i en korridor på nedre plan. En lekande pudel flyr runt som ett yrväder och man kan 

inte låta bli att skratta. En blandning av både blyerts och bläck gör att de inramade 

pappersarken liknar gigantiska kladdteckningar eller telefonblock. På tredje planet finns 

Marika Bredlers fyra teckningar placerade i var sitt studierum. Att bilderna inte är placerade 

bredvid varandra som de övriga teckningarna, kan tolkas som att de inte har lika starkt 

samband mellan varandra.  

Fotografier finner man endast på väggarna kring en studiehörna med datoravdelning och 

öppna studieplatser på plan två. Fotografierna lyser upp den vita, spartanska hörnan med klara 

färger och gestaltande motiv av människor olika situationer och miljöer. Det är svårt att veta i 

vilken grad som bilderna har bearbetats i digitala bildhanteringsprogram, eftersom detta inte 

anges. Det är mer troligt att det förhåller sig på det viset än att de specifika fotografierna helt 

skulle sakna bearbetning. Åsa och Peter av Susanna Hesselberg är ett exempel där det tydligt 

framgår att bilden både är arrangerad vid fotoögonblicket och bearbetad i efterhand. Bilden 

föreställer en kvinna vars svallande bruna hår bildar en spegelvänd andra profil, likt en andra 

personlighet som tornar upp. Fotografen verkar inte ha för avsikt att visa en ögonblicksbild 

hämtad ifrån verkligheten utan snarare att leka med gränsen mellan illusion och verklighet.  

De grafiska konstverken som finns i de allmänt tillgängliga lokalerna av biblioteket är 

inte så många och är inte heller placerade på platser där man lätt upptäcker dem. Nils G. 

Stenqvists Botanica Zoologia hittar man i ett skymt hörn på det nedre planet. På ett vis blir 

det spännande när man lägger märke till tavlan, eftersom den undanskymda placeringen 

                                                 
57 Enligt enkätsvar i receptionsundersökningen. Se bilaga 3.  
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verkar förhöja fantasifaktorn. Stora och små organismer blandar sig med varandra och med 

röda floder. Ester Sörberg – Lindgrens inramade grafik Där inne bland buskar och Moln har 

hängts på vitmålade betongpelare på första planet. De smälter in i pelarna med sina nyanser 

av grått och förbigås lätt vid en smal passage mellan pelarna och trappräcket. Genom talande 

titlar vägleds betraktaren till konstnärens avsedda tanke, trots diffusa och något suggestiva 

motiv.  

Det textila konsthantverket är representerat av Greta Sandbergs två tavlor på andra 

planet; Klänningen och Utan titel (Damen med lustig hatt). Något undanskymda mellan 

bokhyllorna hittar man dem bredvid varandra. Motivet av den förstnämnda föreställer en 

kvinna iförd en uttrycksfull klänning i skogsmiljö med bland annat tillhörande fåglar. Den 

andra föreställer en gammal krokig kvinna i heltäckande klänning och hatt, utan någon 

speciell miljö omkring sig. Tavlorna är broderade med små stygn som närmast liknar 

penseldrag.  

Av de skulpturer som skulle finnas på biblioteket, var endast en på sin rätta plats. 

Sensommarsystrar av Klara Kristalova är två flickansikten i keramik. Ansiktena täcks av svart 

fjärilar i olika storlekar som tycks attackera flickorna och övertar uttrycket på ett obehagligt 

vis. De är placerade på var sin sida om trappslutet vid första planet och därigenom uppenbar 

för alla som går nerför trapporna, men däremot svårupptäckta när man går upp. Andra 

skulpturer som enligt konstvetaren och bibliotekarien Berit Linden, är inköpta men inte 

upphängda under uppsatsarbetets färdigställande är Anemona, Bläckfiskens nervsystem är så 

känsligt att den kan dö av svek av Ulrika Friberg samt Koppar-99 av Ingemar Svensson.58  

I enkätundersökningen som gjordes under en dag på biblioteket kom det bland annat 

fram att hälften av de tillfrågade besökarna endast hade lagt märke till högst fem konstverk i 

den nya delen av universitetsbiblioteket. Även om man inte kan dra några generella slutsatser 

på grund av antalet tillfrågade, är det en väldigt låg siffra. Sambandet mellan hur mycket 

konstverken uppmärksammas och var de är placerade är påtagligt, vilket enkelt kan förklaras 

med att det är lättare att lägga märke till en tavla eller skulptur som är placerad där de flesta 

besökarna rör sig. Om placeringen grundar sig i idéer om vilka konstverk som har bättre 

kvalitet än andra, vad som passar bäst på en viss plats eller om det krasst handlar om bristen 

på tomma väggar och nödvändiga prioriteringar, framkommer inte. Det är däremot uppenbart 

att det öppnar för nya frågor. 
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4.2. Motiv och form 

Genom att gå runt och ta chansen att se alla konstverk som finns i de allmänna utrymmena får 

man ett intryck av hela samlingen. En process sätts genast igång för att finna samband och 

kategorier för karaktärisering av bilderna. Dessa samband kan som tidigare delas in efter 

teknik och material, men också efter vilka motiv eller former som representeras.  

Naturmotiv i olika variationer är starkt representerade som utgångspunkt för flera 

konstverk i samlingen, som det så handlar om attackerande fjärilar, små plankton eller 

färggranna skogar tillsammans med mänskliga attribut som hus, GB:s och SCA:s loggor.59 

Naturen möter människan och något händer. Dessa världar både krockar och smälter samman, 

motarbetas, accepteras och anpassas till varandra. Frågor om hållbar utveckling och 

exploatering letar sig fram mellan penseldragen. Debatten om människans påverkan på miljön 

verkar ha tagit ny fart på senare år och samhällsengagemang går även att hitta i den här 

konstsamlingen.  

Att visa storheten i små vardagliga fenomen eller situationer är en annan kategori som 

återkommer bland konstverken som köpts in av Statens konstråd. En gläntande kista öppnas 

till fantasin i Jens Fänges Locker Room, varumärken från konsumtionssamhället Skog av 

Tomas Gustavsson, en spetsad julskinka i Jul 2001 av Jon Åkerlund och Lundgrens 

kulspetskluddade pudlar är exempel från denna kategori. Teckningarna i serien Türhelga I, II 

och III, som föreställer hundar som är gjorda av kulspetspenna, leder associationerna till 

vardagen med lågt kulturellt innehåll samtidigt som skisserna är inramade inom konstens 

ramar. På liknande vis fungerar Marika Bredlers teckningsserie i blyerts med bland annat en 

picknick där kaffekopparna fått liv och andra levande gestalter på komiska upptåg. Detta 

medverkar till att man inte förväntar sig att skisser och ”kladd” ska vara utförda av erkända 

konstnärer, inramade och placerade som konstverk. Det går att ana en lek med betraktarens 

förväntningar från konstnärens sida. 

Ett antal konstverk i samlingen är icke-figurativa och bildar i sig en kategori med färg 

och form som gemensamma nämnare. Modal nr 4 av Richard G. Carlsson, Tamara 

Malmeströms båda verk I Nordanskogen och The Waste Land II samt Thomas Elovssons 

Cheese/Holy är några exempel på konstverk som uttrycker sitt innehåll genom färg och form. 

Detta kan leda till att tavlorna antingen smälter in eller står i kontrast med sin omgivning. 

Även om tolkningsgraden är bred, verkar det finnas ett striktare förhållningssätt till 

konstverket.   

                                                 
59 Se bilaga 2. 
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Flera tavlor i samlingen kan sägas innehålla traditionella motiv som är 

verklighetsavbildande. Intentionen behöver inte nödvändigtvis vara realism men uttrycket 

leder associationerna till klassiska konstmetoder. Till denna grupp hör bland annat Pierre 

Sandgrens porträttserie Helen Miller, Pops och Steve Miller och Hans Lannérs serie av hus; 

Kåre, Lars och Ulf. Konstverken tar möjligen upp aktuella samhällsdiskussioner, men på ett 

sätt som inte är särskilt omstörtande. Däremot anas viss ironi och humor i verken, ett drag 

som återkommer i fler av samlingens målningar, vilket kräver en något lättsammare 

inställning från betraktarens sida. Samtidigt som dessa konstverk roar vissa människor, kan de 

även provocera andra.  

Konstvetaren och bibliotekarien Berit Linden beskriver sin syn på 

universitetsbibliotekets konstsamling på följande vis:60  
 

/det första som slår mig är den postmoderna ironi och humor som präglar huvuddelen av 
konstverken…med postmodernt innehåll menar jag valet av banala motiv och metoder. Ta tex 
Lundgrens pudlar som minner om telefonklotter i och med sin lösryckta placering och val av 
teknik - bläckpenna. Betraktaren förutsätts ha en stor portion humor och/eller kunskap i den 
postmoderna konstsynen. En mindre del av samlingen består av traditionell svart/vit 
grafik. Ytterligare några arbetar som Carlsson, Hultén, Lysén och Vallien med ett större 
"modernistiskt" allvar. 

 

Detta ger en liten inblick i hur konstverken i bibliotekssamlingen har tagits emot och tolkas av 

den person som vid flera tillfällen har genomfört konstvisningar i lokalerna för besökare. 

Lindens konstsyn och tolkning har betydelse vid spridning av information till allmänheten. 

Vidare analys av konstsamlingens karaktär och helhet återkommer i kapitel Analys av 

universitetsbibliotekets konst. 

 

4.3. Sammanfattning 

Inventeringen av konstsamlingen sammanfattas med ett antal kategorier inom teknik och 

material samt motiv. De flesta konstverken består av traditionella skulpturer eller tavlor, så 

som grafik, teckningar, fotografi och främst målningar. Placeringen av tavlorna och 

skulpturerna är varierande, vissa döljer sig bakom hörn eller i stängda rum, medan andra finns 

på centrala platser eller passager där många människor rör sig dagligen. Motiven tar bland 

annat upp möten människor emellan, möten mellan natur och människa. Vardagliga 

företeelser blandas med laddade föreställningar om verkligheten. Allvar och lekfullhet mixas 

mellan olika konstverk på det öppna biblioteket.  
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5. KONSTEN PÅ VÄXJÖ UNIVERSITETSBIBLIOTEK 

Följande kapitel redovisar hur urvals- och placeringsprocessen har gått till vid utsmyckningen 

av den nya biblioteksbyggnaden vid Växjö universitet. Detta kapitel grundar sig på den 

information som framkommit vid intervjuer med Annika Svenbro, Laila Karlsson och Berit 

Linden. Dessa personer har aktivt arbetat med urvalet och placeringen av konstverken. 

Annika Svenbro är projektledare för Statens konstråd, stationerad i Lund, och har därigenom 

hand om projekt som hör till södra Sverige. Hon är själv utövande konstnär, men har sedan 

sex år tillbaka haft tjänsten som projektledare. Laila Karlsson är byggnadsingenjör och 

konstansvarig för universitetets lokaler, medan Berit Linden är bibliotekarie och sakkunnig på 

konstområdet.  

 

5.1. Från konstansökan till placering av konstverk 

Växjö universitet skickade in en första ansökan om konstnärlig gestaltning för den planerade 

utbyggnaden av biblioteket i januari 2004. Ansökan undertecknades av Christel Olsson, chef 

för lokal- och servicesektionen, och innehöll en ansökan om inköpt samt beställd konst. 

Eftersom en installation skulle ske på annat sätt, gällde den andra ansökan, från maj 2005, om 

endast inköpt konst.61  

Tidigare hade ledningsgruppen för universitetet beslutat om att beställa en platsbestämd 

installation av Bertil Vallien, den internationellt kända glaskonstnären som bland annat har 

skapat Växjö Domkyrkas altarskåp.62 Eftersom detta projekt redan var inne i planeringsstadiet 

när konstansökan skickades till Statens konstråd, ville man från deras håll inte gå in och 

stödja projektet. När det handlar om ett samarbete i det här formatet säger Annika Svenbro: 

”Vi vill vara med från början, från scratch alltså, i arbetsgruppen som bestämmer om plats, 

konstnär och konst. Det ska inte vara något förbestämt”63. Detta innebar att inget större 

projekt med beställd konst startades från Konstrådets sida, och istället placerades endast lös 

konst i bibliotekets lokaler.  

En samrådsgrupp bestående av Christel Olsson (chef för lokal- och servicesektionen), 

Laila Karlsson och Annika Svenbro tillsattes för att utveckla en konstsamling för det 

nybyggda biblioteket. Arkitekten lämnade instruktioner om var och hur tavlorna kunde 

hängas. Utifrån sitt personliga lager sammanställde sedan Svenbro en kollektion om ett 

femtiotal konstverk som transporterades till Växjö. Svenbros kriterium för detta urval har 
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62 Olsson, Christel, e-post 2006-12-01. 
63 Svenbro, Annika, intervju 2006-11-21. 

  24. 



utgått från blandning av media, geografisk spridning, äldre och yngre, etablerade och nya 

konstnärer. Med sitt ”tränade öga”, intuition samt med byggnaden i åtanke valdes en bred 

blandning ut. Svenbro menar att hon vet vad som passar in i sådana miljöer. 64 Även om det 

sällan görs någon utvärdering, får hon främst positiv respons. De flesta konstverk placeras ut 

inom tre år efter inköpet via gallerier och utställningar är gjorda.65

Förslagen presenterades och det verkade inte finnas mycket utrymme för diskussion. 

Laila Karlsson nämner att det handlar om ”mycket respekt” inför projektledaren och hennes 

profession, därigenom ifrågasattes få av konstverksförslagen.66 Vid flera tillfällen gick 

arbetsgruppen runt i lokalerna och diskuterade var konstverken skulle placeras, då var även 

Berit Linden med. Laila Karlsson berättar att ”alla tyckte lite, men Annika Svenbro 

bestämde”. Antal väggar som var aktuella var väldigt begränsade, på grund av flera orsaker. 

Eftersom biblioteket består av en väldigt öppen planlösning, finns det inte så många hela 

väggar.67 Berit Linden berättar också att konst inte fick placeras på någon gul eller grå vägg, 

med ett undantag, på arkitektens begäran. Undantaget består av Anna Attströms färgfotografi 

En skiss över någonting större som är placerat på en av andra planets gula väggar, vilket är 

specifikt för funktionshindrade. 68  

Resultatet av diskussionerna kring urvalet och den slutliga placeringen visades i sin nära 

helhet vid invigningen av biblioteket 28 september, 2006. Bortsätt från ett fåtal konstverk 

hade alla fått sin plats och blivit märkta med en skylt av Statens konstråd. Efteråt har dock 

diskussionerna fortsatt bland personalen berättar Berit Linden. Personligen blev hon en aning 

besviken på att det inte har fanns något mer spektakulärt konstverk i samlingen. Andra 

personer i personalen har visat sitt missnöje och tyckt att bland annat Marianne Lindberg de 

Geers Jag tänker på mig själv – då och då, är ”vedervärdig”. Berit Linden har hållit i 

konstvisningar för allmänheten och studerande, då har hon främst har fått positiv respons. 69

Bertil Valliens installation blev universitetsledningens initiativ till fast platsbestämd 

konstnärlig utsmyckning i universitetsbiblioteket och har på ett vis blivit bibliotekets 

kännetecken. Universitetet inledde ett samarbete med det kommunalägda fastighetsbolaget 

Videum för att uppföra en installation. Redan under byggnationen gjordes förutsättningarna 

klara för det planerade verket, efter Bertil Valliens skisser och offert från Orrefors Kosta Boda 

                                                 
64 Svenbro, 2006-11-21. 
65 Svenbro, 2006-11-21. 
66 Karlsson, Laila, intervju 2006-11-09. 
67 Se bilaga 3. 
68 Linden, Berit, intervju 2006-11-07. 
69 Linden, 2006-11-07.  
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AB. I beställningsskrivelsen från den 19 september 2005 framgår det att Växjö universitets 

ledningsgrupp hade beslutat att anta Orrefors Kosta Boda AB:s offert.70  

Installationen Inventor av Bertil Vallien fick en plats i bibliotekets hjärta, i passagen 

mellan den nya och den gamla byggnaden. Människor strömmar dagligen förbi konstverket 

och lägger mer eller mindre märke till det. Genom det öppna våningsplanet och ljusinsläppet i 

taket, kan verket även ses från tredje våningen. Inventor består av två delar; kompassen i sten 

och glas i mitten av asfaltscirkeln och väggen med en vingbeklädd gestalt i glas. Flera olika 

material, tekniker och symbolvärldar samverkar i installationen. Bertil Vallien beskriver själv 

konstverket som ”Ett litet torg, en atriumgård med ett smalt ljusinsläpp från yttertaket. Ett 

rum, en viloyta i ett hav av böcker. Huvudtemat är resan, samlandet och färden mot okända 

mål”.71 Reaktionerna som kom fram i enkätundersökningen visade att de tillfrågade i 

allmänhet tyckte om installationen. En person skrev ”Tycker det är fint, passar till 

omgivningen” och en annan ”Ja, konstverket har blivit något av ett kännetecken för 

biblioteket. Besökare kommer hit bara för att kolla på konstverket – vackert på ett klassiskt 

vis men inte så spännande”.72

Bibliotekarien Berit Linden säger följande om samma konstverk:73

 
Personligen ser jag det som vårt i alla betydelser mest inflytelserika konstverk, som även påverkar 

den övriga konsten. Det hade även den påverkan att Statens konstråd därmed inte placerade en stor 

installation eller dylikt här.  

 

Sammantaget verkar det som att de flesta är nöjda med universitetets initiativ till beställd 

och permanent konst. Både genom installationens placering och storslagna uttryck 

uppmärksammas konstverket dagligen av passerande människor. 

 

5.2. Sammanfattning 

På grund av ett planerat beställt platsspecifikt konstverk från universitetets sida, placerades 

endast inköpt lös konst av Statens konstråd. Ansökan godkändes och projektledaren Annika 

Svenbro fick uppdraget. Hon lämnade ett förslag för en konstkollektion, som sedan 

diskuterades i en samrådsgrupp bestående av Christel Olsson och Laila Karlsson från lokal- 

och servicesektionen på Växjö universitet. Konstvetaren och bibliotekarien Berit Linden var 
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med vid utplaceringen av konstverken. Förslaget antogs efter ett fåtal justeringar och vidare 

diskuterades placeringar av konstverken. Konstsamlingen var nästintill färdig vid invigningen 

den 28 september 2006.74 Bertil Vallien fick uppdraget att genomföra en fast utsmyckning. 

Installationen Inventor uppfördes genom ett samarbete mellan Växjö universitet och Videum, 

byggherren för universitetsbiblioteket.75 Det färdiga resultatet uppskattas av många besökare 

och har blivit något av bibliotekets kännetecken menar bland annat Berit Linden.76
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6. ANALYS AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS KONST  

Detta kapitel analyserar förhållandet mellan de teorier jag har kring samtidskonsten och de 

specifika konstverken som placerats på Växjö universitetsbibliotek. Analysen utgår från de 

uppgifter som framkom i tredje kapitlet för att svara på frågeställningen.  

 

Det som blir tydligt vid första rundvandringen på biblioteket är hur dominerande den 

klassiska tavlan är. Även om det handlar om grafik, teckning, fotografi eller oljemålning är de 

flesta inramade och upphängda på väggen. När man ser till vad som skrivs om samtidskonsten 

idag anses måleriet och den traditionella tavlan ha samma förutsättningar som andra medier.77 

Innehållsmässigt går det däremot att se varierande motiv eller budskap, vilket 

överensstämmer med Allgårdh och Arvedsens teorier om samtidskonsten. Enligt dem kan 

man i samtidskonsten ana tankar om det fria uttrycket. Konstnärer är idag inte till samma grad 

bundna att använda högaktade medier och tekniker för att bli respekterade. Valet mellan bläck 

och olja, duk och pappersark spelar ingen roll, känslan finns där och oftast är den lekfull. 

Materialen står inte längre mot varandra utan är snarare element som kompletterar varandra 

och utmanar tidigare konventioner. Detta har dock inte fått något större genomslag i 

konstsamlingen på universitetsbiblioteket, där de flesta verken utgörs av målningar i 

traditionella medium. Det är endast ett fåtal undantag som kan tillskrivas denna karaktär. När 

det handlar om motivens hierarkiupplösning, finns det däremot fler exempel i den aktuella 

konstsamlingen. Lundgrens kladdade pudlar, Åkerlunds julskinka och Sandgrens porträtterade 

mops är några exempel på motiv som ifrågasätter den elitistiska tanken på vad som värderas 

högt inom konstvärlden. I dessa fall är det inte allvaret som värdesätts utan snarare motsatsen.    

Det otillförlitliga fotografiet finns, som enligt Allgårdh är typiskt för samtidskonsten, 

till en begränsad del, representerat i konstsamlingen, så som Hesselbergs fotografi Åsa och 

Peter och Attströms Skiss av någonting större.78 Gränslandet och respektive sida i illusion 

och verklighet utforskas och problematiseras. 

Samhällsengagemang kan urskiljas i vissa konstverk till exempel Gustavssons Skog, 

Wärmlings ”adriana” och ”ditte” samt Lindberg de Geers Jag tänker på mig själv – då och 

då. Denna innebörd förekommer främst som underliggande frågor som implicit kommer fram 

vid djupare tolkning.  

Den relationella konsten, som enligt Edwards är vanlig inom samtidskonsten förutsätter 

ett starkt band mellan konstnär och betraktare, finns endast representerat i fragment på 
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universitetsbiblioteket.79 Betraktaren får en chans att vara delaktig, och skapar därigenom en 

ny dimension på konstverket. Detta fenomen är beroende av nuet och oftast handlar det om ett 

möte, vilket gör det svårt att placera i exempelvis ett bibliotek där konsten är placerad för en 

lång tid framöver och relativt statisk i sig. Däremot förändras människorna och dess 

inställning till konstverken. Bilder som tidigare har varit kontroversiella, accepteras och får ny 

innebörd med tiden.   

I konceptuella konstverk, som enligt Allgårdh och Arvedsen tillhör ett av de typiska 

dragen inom samtidskonsten, framhäver gestaltningen främst en tanke, problem eller 

frågeställning, är dåligt representerade i konstsamlingen. Videokonst och andra sorters 

installationer saknas också bland de konstverk som Statens konstråd har valt och placerat. 

Detta kan ha praktiska anledningar, men beror också på en medveten inställning att inte 

konkurrera med den centrala installationen av Bertil Vallien som universitetet köpt in.80 Med 

tanke på nya konstformerna som representeras på dagens museer och gallerier för 

samtidskonst kan man tycka att samlingen kunde ha innehållit något verk av den sorten. Detta 

kunde exempelvis ha varit ett videoverk, projektioner eller allmän konceptuell konst. Många 

konstverk av den här sorten kan vara praktiskt problematiska för en sådan byggnad, samtidigt 

finns det många möjligheter att komma runt sådan problematik. Exempelvis genom att 

använda sig av befintliga tv-monitorer och alternera med de informationsfilmer som visas i 

nuläget. 

Som jag ser det, utifrån min karaktärisering av de utplacerade verken så motsvarade de 

inte i någon större utsträckning den definition av samtidskonst som jag lagt fram tidigare i 

uppsatsen. Det kanske beror på en önskan att anpassa konsten till någon slags allmän eller 

oförarglig åsikt om konst. Enligt de svar som framkom genom enkätundersökningen ville de 

flesta se ”vacker”, ”fin” konst eller konst som ”passar in” i miljön. En tanke om att det 

estetiskt tilltalande konstverket är det som bör eftersträvas, kan urskiljas hos denna allmänhet. 

Stämmer detta överens med Statens konstråd ambition? Svaret skulle antagligen bli nej, om 

man ser till Annika Svenbros förklaring av sitt uppdrag som projektledare: ”…att sprida 

samtidskonst till arbetsplatser och satsa på lite mer svårtillgänglig konst, vilket ingår i 

uppdraget att träna människor”.81 Denna klyfta som kan anas mellan de som bestämmer 

konsturvalet och bibliotekets brukare kan antingen mynna ut i förståelse och anpassning eller 

provokation och motarbete. Motsättningarna häremellan går att känna igen i många debatter 

                                                 
79 Edwards, 2000 s 275. 
80 Karlsson, 2006-11-09. 
81 Svenbro, 2006-11-21. 
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kring just offentlig konst, likt dispyten i Växjö kring Marianne Lindberg de Geers Jag tänker 

på mig själv 2005:s vara eller icke vara.82 Men i Växjö universitetsbibliotek tycks man 

snarare ha satsat på förståelse och anpassning än provokation och motarbete.  

 

                                                 
82 Roxvall, Svenska Dagbladet, 2006-11-30. 
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7. ANALYS AV URVAL OCH PLACERING 

I detta kapitel analyseras hur urvals- och placeringsprocessen överensstämmer med uppsatta 

regler på området. Här visas också de ambitioner som ligger till grund för utsmyckningen och 

hur de omsattes till verklighet, samt besökarnas mottagande.  

 

De regler och föreskrifter som finns för Statens konstråds projektledare lämnar ett relativt 

stort handlingsutrymme när det gäller vilka konstverk som köps in. Detta innebär att 

projektledarnas personliga smak och intuition tillåts ha stor betydelse. I detta fall kan man 

konstatera att konstutsmyckningen har följt rådande praxis enligt den information som 

framkommit i tidigare kapitel. En samrådsgrupp på den lokala nivån har tillsatts och förslagen 

från Svenbro har diskuterats och senare placerats i bibliotekets lokaler. Däremot kan man 

fråga sig varför Berit Linden inte var involverad från början i egenskap av brukare och 

konstvetenskaplig kompetens.  

Fördelningen mellan nya och väletablerade konstnärer är jämn, även fördelningen 

mellan män och kvinnor. Däremot är balansen mellan olika tekniker och medier snarare 

ojämn. Målningar och teckningar står i majoritet till de övriga teknikerna, grafik, skulptur, 

fotografi, textilt konsthantverk. De konstverk som Statens konstråd placerade ut har fått 

varierade platser. Vissa verk går inte att undvika medan andra smälter in i miljön, döljer sig 

bakom ett hörn eller i ett rum. Detta kan förklaras med platsbrist, eftersom det finns få fasta 

väggar i biblioteket. Platsbristen beror också på att de målade väggarna inte får vara försedda 

med konst. Den sortens placering innebär att besökare utan konstintresse är omedvetna om 

konstverkens existens till en viss grad och man upptäcker dem möjligtvis slumpmässigt. Dock 

har konstvisningar genomförts på universitetsbiblioteket för att uppmärksamma 

konstsamlingen som finns bland bokhyllorna. Den sortens visning väcker nya frågor om 

hurdan konstpedagogik som används för att väcka intresse och synliggöra de annars dolda 

konstverken. Eftersom konstverken kommer att finnas som en naturlig del av biblioteket en 

lång tid framöver, kommer de förhoppningsvis att upptäckas och intressera fler och fler 

besökare. 

I den enkät som ett tjugotal besökare besvarade, ställdes frågan om vad som utmärkte 

ett konstverk som man tyckte om. Bland svaren förekom främst ord som ”imponerande”, 

”fint” och ”vackert” i samband med de specifika konstverken. På motsvarande fråga om ett 

specifikt verk som man inte tyckte om, eller snarare fann störande, var adjektiven ”ful”, 
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”skrämmande” och ”passar inte in” vanliga.83 Det går dock inte att dra några direkta slutsatser 

av detta. Ändå går det att urskilja en viss estetisk underliggande tanke. Det verkar som att 

man vill se vackra eller passande konstverk i sin omgivning. När frågan ställdes om vilket 

konstverk som var störande i samlingen, var ett återkommande svar några som liknande 

”Kvinnan med kaninbrösten (Jag tänker på mig själv – då och då), den är ful och inte 

tilltalande”.84 Att just detta verk ofta förekom i svaren kan bland annat bero på att tavlan är 

centralt placerad, där de flesta rör sig och därigenom lägger märke till den. Samtidigt 

uppmärksammas andra konstverk inte alls, kanske på grund av undanskymd placering eller 

rent krasst, ointresse. En konstsyn som uppskattar estetiskt tilltalade konstverk verkar finnas 

bland de tillfrågade och frågan är om denna syn överensstämmer med projektledarens tanke. 

Annika Svenbro förklarar sitt uppdrag som att placera något med ”svårtillgänglig” konst på 

universitetsbiblioteket.85 Genom att placera sådan konst, under en lång tid, på en offentlig 

plats där många människor rör sig, menar hon att man vill vänja människor vid en speciell 

sorts gestaltning. Det är en tanke som verkar finnas kvar sedan Statens konstråds start, men 

även långt innan dess, med bland annat Ellen Key och Carl G. Laurin som förespråkare. 

Bildnings- och uppfostringstanken lever kvar, men i en ny och något mer underliggande form. 

Men den tycks inte ha tillämpats i någon större omfattning på Växjö universitetsbibliotek.  

 

 

 

                                                 
83 Se bilaga 3. 
84 Se bilaga 3. 
85 Svenbro, 2006-11-21. 
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8. SAMMANFATTNING 

Uppsatsens syfte är att inventera och beskriva den konstnärliga gestaltning som köpts in och 

placerats på det nya universitetsbiblioteket samt att karaktärisera konstverken. Ett annat syfte 

är att visa urvalsprocessen till de konstverk som är synliga för allmänheten samt redovisa 

vilka som har varit inblandade vid urvalet och på vilket sätt. De teorier som uppsatsen 

hänvisar till är teorier om samtidskonst och om offentlig konst. Främst handlar det om teorier 

om generella tendenser som går att urskilja inom samtidens konst, och om idéer om den 

offentliga konstens ställning i samhället.   

Statens konstråd har i stora drag, sedan grundandet år 1937, haft i uppdrag att göra 

samtidskonsten till en naturlig del av den offentliga miljön. Genom utvecklad verksamhet har 

myndigheten idag även ett pedagogiskt ansvar för att sprida och informera om konstens 

betydelse för en god samhällsmiljö. Statens konstråds operativa uppdrag sköts av 

projektledare, som ofta har konstnärlig bakgrund, och ska förvärva inköpt och beställd konst 

efter kvalitetskrav. Dessa inköp ska göras med bra geografisk spridning och vara jämt 

fördelade mellan kvinnliga och manliga konstnärer.86 Inköpen av konst i olika former sker 

genom gallerier och utställningar, alltså inte med direktkontakt med enskilda konstnärer.  

Vid Växjö universitetsbibliotek kommer antalet konstverk, som är inköpta av Statens 

konstråd och synliga för allmänheten, slutligen att uppgå till 36 stycken. Dessa verk är 

fördelade över fyra plan och består av målningar, teckningar, grafik, fotografi, konsthantverk 

och skulpturer. Ett antal motivkategorier går att urskilja, så som möten mellan natur och 

människa, uppmärksammandet av det lilla i vardagen, några få nonfigurativa målningar samt 

skämtsamma och oförväntade företeelser. 

På grund av en tidigare beställd installation av Bertil Vallien, ändrades konstansökan till 

Statens konstråd, till att endast omfatta inköpt konst till de nya lokalerna i 

universitetsbiblioteket. Annika Svenbro var Statens konstråds projektledare för den specifika 

lokalen och gav förslag om konstnärlig utsmyckning till en samrådsgrupp bestående av 

universitetets lokal- och servicesektionsansvarige Christel Olsson och universitetets 

konstansvariga Laila Karlsson. Konsten valdes efter projektledarens intuition, konstnärliga 

kännedom och ”tränade öga”, på gallerier, utställning samt från hennes personliga lager.87 

Från samrådsgruppen hade man mycket respekt inför projektledarens konstförslag och 

ifrågasatte inte urvalet. När konstverken senare skulle hängas var även konstvetaren och 

bibliotekarien Berit Linden engagerad. Den fasta installationen beställdes av universitetet och 

                                                 
86 Statskontoret, 2005:9 s 22. 
87 Svenbro, 2006-11-21. 
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utfördes av Bertil Vallien vid Orrefors Kosta Boda AB. Det färdiga konstverket Inventor fick 

sin plats i mitten av den nya delen av universitetsbiblioteket och har, enligt Berit Linden, 

främst tagits emot positivt bland besökarna.  

I jämförelsen mellan konsten i den nya delen av universitetsbiblioteket och generella 

tendenser inom samtidskonsten enligt bland annat Allgårdh och Edwards, kan man se vissa 

överensstämmande drag. Även om den största delen av konstsamlingen består av traditionella 

målningar, varierar ändå innehållet. Det verkar som att olika material inte längre står i 

kontrast till varandra utan snarare kompletterar varandra. Detta kan hänvisas till Edwards teori 

om nedbrutna hierarkier och nivellering, vilket samtidigt kan rättfärdiga uppmärksammandet 

av det lilla i vardagen. Gränslandet mellan illusion och verklighet återkommer i några av 

konstverken och så även den relationella konsten, till en viss grad. Däremot saknas 

representation av den konceptuella konsten i bibliotekets samling, vilket kan bero på praktiska 

skäl och motviljan att konkurrera med den befintliga installationen av Bertil Vallien.  

Den aktuella konstsamlingen har valts efter Statens konstråds projektledares personliga 

intuition och känsla för vad som passar den specifika lokalen. Projektledarens vilja att 

förvärva mer svårtillgängliga uttryck har också varit aktuell under det gångna projektet, men 

sammantaget tycks man snarare ha satsat på förståelse och anpassning än provokation och 

motarbete. Placeringen av konsten är väldigt varierande. Vissa har fått en tydlig placering där 

alla besökare lägger märke till dem och andra har hängts mer undanskymda, i exempelvis 

stängda rum.  
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9. SLUTDISKUSSION OCH EPILOG 

Det avslutande kapitlet av uppsatsen för en diskussion om de resultat som framkommit, samt 

en blick in i framtiden om eventuella problem och lösningar som kan tänkas finnas.  

 

9.1. Slutdiskussion  

Konstverken på universitetsbiblioteket är till största del en traditionell samling av främst 

inramade tavlor och ett fåtal skulpturer. Måleriet har i detta fall fortfarande en framstående 

position gentemot andra tekniker, så som installationer, skulptur, fotografi. Detta visar i sin 

tur att måleriet har väldigt stark representation bland flera av konstnärernas verk. Dock är det 

inte den mest innovativa formen av konstnärligt uttryck även om innehållet och 

kompositionerna kan vara det. Frågan om konstsamlingen är representativ för samtidens konst 

eller inte, kan ställas utifrån många synvinklar; jämföra med nutida utställningar, konstnärer 

som verkar idag eller som just har etablerats på konstområdet. Det perspektivet som den här 

uppsatsen har fokuserat på tendenser som definieras i kapitel ett. Vissa överensstämmande 

drag kan utskiljas mellan universitetsbibliotekets konstsamling och den nämnda definitionen. 

Exempel på detta är vardagsmotivens inmarsch på gallerier och i detta fall ett offentligt rum. 

Det som tidigare varit ett strikt och allvarligt uttryck, under större delen av 1900-talet, har 

idag, med den specifika konstsamlingen som exempel, förändrats. Telefonkludd med busiga 

pudlar och söta kaniner istället för bröst visar främst ironin och humorn med det oförväntade.  

Eftersom urvalet och inköpet av konst är gjort av en person och från ett begränsat antal 

gallerier och utställningar, är det svårt att se hur konsten skulle vara helt enligt dagens 

tendenser. Detta kan även bero på att de traditionella konstinstitutionerna har fått 

konkurrenter genom andra konstellationer, som konstnärsnätverk, Internet och projektrum. 

Det är möjligt att den sortens konst förbises beroende på att de finns på en mer otillgänglig 

och på en mer otraditionell marknad. Det som varit spännande att se i samlingen skulle vara 

bättre representation av nyskapande uttryck, så som projektioner, ljusinstallation och mer 

konceptuell konst.  

 

Enligt den utfrågning som gjordes bland ett litet antal biblioteksbesökare har få personer sett 

eller uppmärksammat fler än fem konstverk i lokalerna. Detta kan vara ett tecken på att de 

flesta bilderna runtomkring dem har smält in i omgivningen eller att de sitter dolt placerade. 

Troligtvis kunde detta ha lett till att konsten varken hade väckt beundran eller provokation 

bland besökarna, eftersom få personer har sett eller uppmärksammat konsten. Dock har 

intervjuerna med nyckelpersoner visat att kritik har framkommit mot konstsamlingen och att 
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vissa människor, främst bland personalen, har upprörts. Det som har retat upp betraktarna är 

enskilda konstverk och inte samlingen i sin helhet. Kritiken verkar främst ha varit vänd mot 

Marianne Lindberg de Geers Jag tänker på mig själv –då och då. Det är spännande på grund 

av den aktuella debatten om annan offentlig konst i Växjö som just hon har gjort. Det är alltså 

möjligt att hennes ambition har varit att skapa diskussion på ett sätt som engagerar och gör på 

detta vis betraktaren delaktig i konstverket. Med hjälp av allmänna visningar för både 

besökare och personal, har ambitionen från bibliotekets sida varit att informera om 

konstverken och konstnärernas intentioner, och därigenom ge en möjlig tolkning. På det viset 

kan många missförstånd raderas. Det kan vara bra att ett motiv som anses provocerande 

väcker diskussion och att möjlighet till bemötande av kritiken ges. Att det går att engagera en 

betraktare om det så handlar om att beröra eller uppröra. Detta är något som känns igen i 

dagens tänkande, det relationella konstverket som söker kontakt med sin betraktare på ett eller 

annat vis, i detta fall genom, förvisso, provocerande uttryck. Diskussionen om den offentliga 

konsten fortsätter att engagera människor, både genom direkt konfrontation och genom 

frånvarande reaktion.  

 

9.2. Epilog 

Under uppsatsarbetets gång och efter att enkätundersökning genomförts har förändringar skett 

i konstsamlingen. De återstående konstverken har placerats ut på sina rätta platser och några 

verk har flyttats. Hela konstsamlingen finns nu placerad i den nya delen av 

universitetsbiblioteket. Om denna placering kommer att vara permanent är däremot inte helt 

klart, då man efter diskussion och önskemål kan omplacera tavlorna. Diskussionerna handlar 

då främst om vilket konstverk som anses passa bäst på vilken plats. Byten och omplaceringar 

är möjliga från universitets sida på den tidigare samrådsgruppens initiativ.  

I Sista Brefvet, tidningen för studenter vid Växjö universitet, uppmärksammades Jag 

tänker på mig själv – då och då av Marianne Lindberg de Geer i en arg insändare. De 

upprörda, som undertecknade med ”Fyra personer som tvingats att kolla på kaninbröst”, söker 

en minskning av den sexistiska exploateringen av kvinnokroppen och vill därför se att tavlan 

plockas ner eller att en motsvarande bild av en naken man placeras bredvid.88 Detta visar att 

kritik och motsättningar också kommer fram, även om det handlar om begränsad sådan. Det 

återstår att se hur denna insändare bemöts och vad resultatet blir.    

                                                 
88 ”En kvinna med kaninbröst, varför inte en man med en hundvalp mellan benen?”, Sista Brefvet, 2006, nr 6 
December. 
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Diskussioner kring Statens konstråds fortsatta verksamhet har förts och i statskontorets 

utredning Nya former för Statens konstråds verksamhet, lades förslaget att starta avveckling 

av Konstrådet. Genom att förlägga de olika delarna av uppdraget; förvärvning av konst, 

tillsyn av befintlig konst och information till andra institutioner, skulle Statens konstråd enligt 

statskontoret komma spela ut sin roll.89 Förslaget godkändes inte, men att diskussionen har 

startats och en sådan utredning har genomförts är dock ett tecken på att Statens konstråds 

verksamheten som statlig myndighet, inte är helt säkrad inför framtiden.   

                                                 
89 Statskontoret 2005:9 s 87. 
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Bilaga 1.  
Förteckning över konst i hus UB 
Förteckningen innehåller konstverk som Statens konstråd har köpt in och till viss del placerat 
i de allmänna utrymmena i det nya universitetsbiblioteket. Bertil Valliens Inventor är också 
med, vilket beror på att installationen är en del av uppsatsen. Konstnär och titel är hämtad från 
bibliotekets egen registrering över konstsamlingen, medan måtten och årtal är hämtade från 
Statens konstråds transportlista. Beskrivningen är genomförd efter rundvandring, anteckning 
och fotografering. 
 
Konstnär  Titel  Mått (cm)  År 
 
Plan 0 
1. Thomas Elovsson Cheese/Holy  50x60  2004 
Den är formad som en typisk schweizerostskiva, på akrylmålad pannå, geometriska former 
likt en byggmodell 
 
2. Tomas Gustavsson Skog  76x100  2003 
Motiv av ett hus i en skog, GB-gubben står framför huset och i bakgrunden syns SCA, 
vertikala penselstråk skapar föreställer en skog av klara färger. Olja på duk. 
 
3. Stefan Lundgren Türhelga I  100x70  2004 
Teckning i blyerts, en i serien av tre, en lekande pudel återkommer i teckningen men även i 
hela teckningsserien. Variationer med virvlande penna, gör bilderna lekfull och rolig. 
 
4. Stefan Lundgren Türhelga II  100x70  2004 
 
5. Stefan Lundgren Türhelga III  70x100  2004 
 
6. Nils G Stenqvist Botanica Zoologia 50x49   1970 
Består av röda, vita och svarta organiska former. 
 
7. Jon Åkerlind Jul 2001  47x33  2001 
En liten julskinka, genomborrad av en stor temperatursticka, olja på masonit. 
 
 
 
Konstnär  Titel  Mått (cm)  År 
 
Plan 1 
8. Ulrika Friberg Anemona  -  - 
Ej uppsatt innan uppsats- 
arbeten slutfördes 
 
9. Ulrika Friberg Bläckfiskens nerv- -  - 
Ej uppsatt innan uppsats- system är så känsligt 
arbeten slutfördes att den kan dö av svek 
 
10. Klara Kristalova Sensommarsystrar -  2004 
Skulpturer i keramik av två flickhuvuden. Stora och små svarta fjärilar täcker de vita 
ansiktena.  



 
11. Hans Lannér Kåre  32x38  2003 
Motiv av hus med dubbla ingångar med tjockt akryllager En del av tre i en serie av hus och 
skog, där motiven går från objekt till subjekt med herrnamn.  
   
12. Hans Lannér Lars  30x40  2003 
 
13. Hans Lannér Ulf  33x41  2003 
 
14. Ingemar Svensson Koppar –99  -  - 
Ej uppsatt innan uppsats- 
arbeten slutfördes 
 
15. Ester Sörberg-Lindgren Där inne bland buskar 26x20  - 
Svart/vit grafik där motivet är suggestivt med starka kontraster, men avslöjas i titeln.
    
16. Ester Sörberg-Lindgren Moln  25x30  - 
Starka kontraster mellan de olika partierna föreställande disiga moln.  
 
17. Ulrika Wärmling ”adriana”  40x29  2002 
Teckning med blyerts och färgpenna av en kvinna med rosa linne och svart hår. Teckningen 
tillhör en serie om två. Två olika kvinnor är placerade bredvid varandra i liknande flickaktiga 
rosa tröjor men de har speciella frisyrer som för associationerna till feministrörelsen. Det 
verkar som om tjejerna är utklädda, då deras egentliga identitet lyser igenom i hår, 
ansiktsuttryck och hållning.     
 
18. Ulrika Wärmling ”ditte”  40x29  2002 
 
 
 
Konstnär  Titel  Mått (cm)  År 
 
Plan 2 
19. Anna Attström En skiss till någonting större   47,5x40  2000 
Färgfotografi, där ett guldliknande ansikte tornar upp sig bakom en klargrön växtslinga. Är 
placerad på den enda färgade väggen.  
  
20. Richard G Carlsson Modal nr 4  165x135  2003 
Olja på duk; ljusgrå bakgrund till liggande rektangulära former 
 
21. Jens Fänge Locker Room  112x102  2002 
Duk med pastellfärger, avbildar en gläntande kista och en rosa stängd dörr. 
  
22. Susanna Hesselberg Utan titel  52 x 70  2003 
Färgfotografi med två nakna frånvända unga nakna män i högt gräs. Den ena mannen står 
längre fram än den andra. 
 
23. Susanna Hesselberg Åsa och Peter 45 x 70  2003 
Färgfotografi med en kvinna i profil, där hennes bruna hår formas likt en spegelvänd profil. 
 



 
24. Marianne  Jag tänker på mig själv 120x80  2003 
Lindberg De Geer - då och då 
En kvinna med sänkt blick, naken överkropp, där brösten är utbytta till små vita kaniner. 
 
25. Tamara Malmeström I Nordanskog 22x28  2002 
De jordnära färgerna avlöser varandra, ett ljust vertikalt stråk sträcker sig ner mot en 
tågtunnel. Tavlan är uppdelad i fyrkantiga delar, med skarpa skiljelinjer.  
 
26. Tamara Malmeström The Waste Land II 42x60  2002 
Icke-figurativ målning i olja där penselstråken är synliga. Den består av en mörk överdel 
kontrasterar mot en ljusare underkant. En person går att urskilja i högra delen av bildrummet. 
 
27. Greta Sandberg Klänningen  50x50  2002 
Broderad bild föreställande en kvinna i klänning, krökt rygg, möjligen tyngd på grund av sitt 
åldrande eller erfarenhet. 
  
28. Greta Sandberg Utan titel  56x24,5  1985 

(Damen med lustig hatt)  
Broderad bild föreställande en krokig gumma med hatt i olika färger, där inget specifikt 
bildrum förekommer.   
 
29. Bertil Vallien The Inventor  -  2006 
Installation med två delar, väggen med en människogestalt med vingar under ett ljusinsläpp. 
Den andra delen består av en asfaltscirkel med en glasbåt ståendes på en sten, där tecken är 
inristade med röd färg, likt runor. Verket är fyllt av metaforer från olika vetenskapsvärldar. 
 
 
 
Konstnär  Titel  Mått (cm)  År 
 
Plan 3 
30. Marika Bredler Big Trouble  48x64  2004 
Blyertsteckning som är en del i en serie av fyra med komiska figurer av saker som får liv i 
olika situationer. Alla bilder i serien består av ett bildrum utan något speciellt perspektiv och 
proportioner. Den här bilden föreställer en blåsande skog och enligt titeln är det varning för 
stora problem.  
 
31. Marika Bredler Bon Appétit!  48x64  2004 
Blyertsteckning föreställer en servitör som erbjuder något på fat vilket bidrar till avundsjuka 
blickar som visualiseras genom en streckad linje från en hund bredvid centralfiguren.  
 
32. Marika Bredler Picknick  48x64  2004 
Blyertsteckning av en levande picknick. En kopp med möter en hotfull ångande kaffekanna på 
en rutig veckad bordsduk.  
 
33. Marika Bredler Sly, Chip + Phuzzy 48x64  2004 
Den här teckningen föreställer några deformerade figurer som är uppradade under fler moln 
som är formade som frågetecken; en svamp med ögon, en figur med näbb och gigantiska 



armar och händer, samt ett par shorts med fötter och ett ansikte som slutar någonstans under 
naveln. 
 
34. Tuss Lysén LoL(Laughing out Loud) 220x230  2002 
Diptyk som är gjord i olja på pannå. En vit ihopkrupen person mot svart bakgrund, som om 
personen vore inlåst. En fyrkant markeras på golvet samt en vertikal linje.  
 
35. Pierre Sandgren Helen Miller  36x51  1992 
Första delen av tre i en porträttserie, från vänster sätt. Målning i akryl på pannå av en leende 
kvinna i röd kavaj mot en svart bakgrund. 
 
36. Pierre Sandgren Pops  23x29  1992 
Andra delen, en liten mops som är porträtterad likt vilken person som helst. Hunden är, likt 
någons barn, placerad mellan matte och husse.  
 
37. Pierre Sandgren Steve Miller  40x50  1992 
Tredje målningen i serien, visar herren i familjen, stolt och rakryggad vid avporträtteringen, 
med ett litet leende.  
 
 











Bilaga 3. 
Enkätundersökning – resultat
 
Kvinnor: 12  Studerande 22 
Män:  12  Personal 2 
 
Ålder: Antal Procent (%)  
18-25 19 79% 
26-30 4 17%  
31-40 
40- 1 4% 
 
Kommentar 
De flesta som vistas dagligen på biblioteket är studenter i 18-25 årsåldern, vilket även speglar 
sig i den här lilla undersökningen. Jag var ändå tvungen att själv göra ett urval när jag delade 
ut enkäterna, då jag kunde välja studenter eller personal, män eller kvinnor. Detta kan inte ses 
som en generell undersökning, då antalet medverkande är så begränsat. Men man kan ändå se 
tendenser och vissa återkommande tankar och åsikter.  
 
1. Hur många konstverk har du sett på biblioteket? 
 
 Antal svar Procent (%)  
1-5  12 50  
5-10 3 12,5  
10-20 3 12,5  
20- 4 17  
vet ej 2 8  
    
 
Kommentar 
Majoriteten av de tillfrågade har sett eller uppmärksammat ett till fem av de dryga 30 
konstverken. Detta kan bero på flera orsaker; att man inte lägger märke till konsten då man är 
på plats för att studera, att intresset för konst inte finns, att tavlorna är placerade på 
undanskymda ställen, med mera. 
  
2. Vad tycker du allmänt om konstverken? 
 
  Åsikt Antal 
Fruktansvärda 1 1
  2 3
  3 9
  4 10
Vackra/intressanta 5 1
 
Kommentar 
Flest antal fick 4:an och närmst efter 3:an. Dessa två betyg hade absolut majoritet bland 
svaren. Ytterligheterna 1:an och 5:an fick var sin röst. Fler tycker allmänt bra om verken än 
de som vantrivs. 
    
 
3. Är de representativa för god samtidskonst? 



 
 Åsikt Antal 
Inte alls 1 3 
 2 3 
 3 12 
 4 5 
Absolut 5 1 
 
Kommentar 
De flesta har svarat mellantinget mellan de två ytterligheterna. Detta kan bero på att man inte 
vill ta ställning utan väljer siffran som lämpar sig för ett ”ok” eller ”lagom”. Intressant att se 
att det är lika många på båda sidor om mittentalet, även om det är jämnare fördelat mellan 1 
och 2, än 4 och 5. Alla tillfrågade har svarat. 
 
4. Finns det något speciellt konstverk som du gillar? I så fall vilket och varför? 
 
12 Personer svarade inte på frågan eller skrev nej. 
 
Glasbåten och hela installationen är imponerande 
Glasskulpturen som liknar en båt 
Bertil Valliens konstverk känns som det bästa 
Glasfiguren vid den runda soffan, vid Bertil Valliens konst  
Båten av Bertil Vallien, den är fin och säljs internationellt 
 
Ansikten vi trappan, ser intressanta ut 
De gamla böckerna, för att de speglar det förflutna 
”Osten” jag gillar ost 
Den i tysta rummet ger ro och man kan tänka när man ser den  
 
Lindberg de Geers kaninbröst är kul. Träden på betongväggen vid entrén är vacker och 
spännande 
Betongskogen, ser ut som regndroppar, men sen tornar den upp sig som skog i den hårda 
betongen 
 
Kommentar 
5/11 svar har nämnt Bertil Valliens verk Inventor som det verk som de tycker om speciellt. 
Vilket kan bero på fler saker. Både att den sista frågan nämner detta verk, att det är stort och 
är placerat på en plats med stor folkströmning så att man lägger märke till det. Annars har 
också betongskogen fångat någras uppmärksamhet. Spännande, fint, intressant, imponerande 
är ord som använts i samband med de verk som man gillar. 12 personer har svarat nej eller 
valt att inte svara alls.  
 
5. Finns det något speciellt verk som stör dig när du är på biblioteket? I så fall vilket och 
varför? 
 
15 personer svarade inte, skrev nej eller hade inte lagt märke till något. 
 
Möjligen byggnadens egen arkitektur som inte passar in i campusmiljön 
Osten, är ful 
”Skog” av Thomas Gustavsson, fula färgkombinationer som stör koncentrationen 



Trappan när man går ned från andra våningen finns två statyer på ansikten som ser 
skrämmande ut. 
Tavlan som syns utifrån, tråkig med endast geometriska former 
 
Kvinnan med kaninbrösten 
Kvinnan med kaninbrösten, den är ful inte tilltalande 
 
Bokhyllorna som de gamla böckerna står i, för de är fula och inte matchar sitt innehåll 
Känns dumt att ha en bokhylla som konst i ett bibliotek, många tavlor och bilder känns som 
om de vore gjorda på en högstadieskola och passar ej in. 
 
Kommentar 
Man kan urskilja två återkommande ogillade verk som fler än en har nämnt; Jag tänker på 
mig själv – då och då och Bokskåpet på andra plan (inte placerad av Konstrådet inför 
invigningen av nybyggnationen). Ord som används för att motivera svaren är; ful, fula 
färgkombinationer, tråkig, ej tilltalande eller passar ej. Även här har fler än hälften (15/24) av 
de tillfrågade antingen sagt nej, vet ej eller valt att inte svara. 
 
6. Har du lagt märke till Bertil Valliens konstverk som sträcker sig över både andra och 
tredje planet? Vad tycker du om det? 
 
12 personer svarade inte, skrev nej eller har inte lagt märke till det. 
 
Jag tycker om hans konst 
Mycket imponerande 
Kul med så stort konstverk 
Tycker det är fint, passar till omgivningen 
Oerhört vackert, tycker mycket om glaskonst (om det nu båten är i glas) 
Riktigt bra 
Har lagt märke till den och den är oki! 
Ja, det är ett ovanligt men väldigt fint konstverk 
Jag gillar det, det är vackert och jag har själv sett när det bearbetades på glasbruket 
Ja fint, kul med nya moderna konstverk, både väggen och båten.  
 
Ja, konstverket har blivit något av ett kännetecken för biblioteket. Besökare kommer hit bara 
för att kolla på konstverket – vackert på ett klassiskt vis men inte så spännande.  
Vem? 
 
Kommentar 
På denna öppna fråga varierade svaren i omfattning men innehållet var väldigt likartat; man 
tycker att installationen är vacker, fin och tycker att den passar in. Endast två reaktioner som 
inte var lika imponerade. Samtidigt får man inte bortse från fler än hälften som antingen valde 
att inte svara på den frågan eller inte hade lagt märke till verket 
 
Allmänt kan man se, bland de tillfrågade, att det vackra och fina värdesätts högt medan man 
inte gillar det fula och tråkiga.  
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