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Uppsatsen syftar till att ta reda på vad ungdomar uppmärksammar som offentlig konst och 

vad är det som gör att vissa konstverk får mer uppmärksamhet. 

 

Jag har genomfört intervjuer med personer som befinner sig på campus i Växjö eller runt 

Växjösjön som sedan analyseras. Den här uppsatsen har främst fokuserat på ungdomar.  

 

För att ungdomar i min studie ska uppfatta något som offentlig så måste den stå utomhus. Den 

ska finnas i en miljö där man lätt kan se den, även på långt håll ska man kunna urskilja att där 

står ett konstverk. Verket måste vara stort. Färgen på verket bör bryta mot miljön för att den 

ska vara mer utstickande. Om ett konstverk har en funktion blir detta ungdomars referens till 

föremålet, det vill säga att det inte ses som ett konstverk. Om meningen som konstnären har 

kring verket visas tydligt så kommer intresset att öka 
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Inledning 

 

Den stora Spegelbollen som finns vid Växjösjön har alltid fascinerat mig sedan jag först såg 

den. Främst för att jag alltid stannar upp och tänker ”vilken stor discokula”. Att den roterar 

runt som en discokula gör att jag ifrågasätter om detta verkligen är konst eller om det hade 

varit bättre att sätta Spegelbollen i ett diskotek. Varje gång jag ser den ler jag alltid, främst för 

att det oftast står en fiskmås på toppen som snurrar runt och det ser så komisk ut. 

Jag som läser konst stannar oftast upp för att titta lite närmare och beundra konstverk, men 

gör andra ungdomar det? Det satsas så mycket på att ”smycka” Växjö med konst men märker 

ungdomar av det på campusområdet? Campusområdet är skolområdet på Linnéuniversitetet i 

Växjö tillsammans med de studentlägenheter, ängar, och offentliga platser som ligger i nära 

anslutning till universitetet. Det ligger i södra delen av Växjö i stadsdelen Teleborg på den 

östra sidan.  

 

Den svenska tanten (1995) är en skulptur som är gjord av Susanna Arwin som finns i 

bostadsområdet ”slottsstaden” bredvid Teleborgs Slott. Det är en skulptur av en kort dam som 

ska representera bland annat trygghet och kraft.  

I en insändare i Smålandsposten läste jag att skribenten ville flytta på Den svenska tanten. 

                

En så lyckad skulptur som Den svenska tanten bör rimligen placeras där många 

människor kan uppleva den och inte isoleras på en undanskymd bakgård på Campus. 

Vidare måste en bra staty ha ett budskap, en mening, som väcker betraktarens känslor 

och tankar i en sorts konstens dialog. I detta avseende har den svenska tanten mycket att 

säga. Tyvärr är väl den dialog som uppstår på Campus på sin höjd en eller annan 

tompava i skallen.
1
 

 

I artikeln påpekar även skribenten att den borde flyttas till centrum där folk behöver henne. 

                                                 

 

1
 Mats Falk, ”Flytta på den svenska tanten”, SMP.se, Smålandsposten, senast modifierad Augusti 17, 2012, 

hämtad September 30, 2012, http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/insandare/flytta-pa-den-svenska-

tanten(3398074).gm. 
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Menar han då att studenter inte uppskattar den? En arg student skrev senare i 

kommentarsfältet på insändaren och sa sin mening. 

 

Att se ned på studenter på det viset gör mig förbannad. Jag bor själv på Campus 

och kan garantera att den Svenska Tanten är högt uppskattad, och tro det eller ej men 

hon väcker tankar och känslor även i oss. Att vi vore mindre värda en vacker staty än 

någon annan ser jag ingen logik i, vi kan uppskatta bra konst precis lika bra som andra.
2
 

 

Efter skribentens inlägg och det svaret som studenten skrev så ville jag undersöka deras 

argument och ta reda på om ungdomar idag inte uppskattar offentlig konst. Vad gör att ett 

konstverk uppmärksammas av en ungdom. Finns det några generella likheter mellan verk som 

gör att dessa får större uppmärksamhet? 

 

Problemformulering 

Jag vill med denna uppsats ta reda på vad ungdomar uppmärksammar som offentlig konst och 

vad är det som gör att vissa konstverk får mer uppmärksamhet. 

 

Problemformuleringen som jag vill få svar på är: 

Hur uppfattar ungdomar offentlig konst?  

Vilken typ av verk uppmärksamma ungdomar?  

Var finns de offentliga konstverken som ungdomar uppmärksammar?  

  

                                                 

 

2
 Louise Jönsson, ”Flytta på den svenska tanten”, SMP.se, Smålandsposten, senast modifierad Augusti 17, 2012, 

hämtad September 30, 2012, http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/insandare/flytta-pa-den-svenska-

tanten(3398074).gm. 
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Tidigare forskning 

Det har gjorts tidigare forskning om konstverk som finns på Campusområdet.  I boken 

Konsten på Linneuniversitetets bibliotek, av Berit Linden tar man upp de konstverk som finns 

i Linneuniversitetets bibliotek. Linden tar upp bibliotekets invigning och hur arkitektens 

ursprungliga tanke var att bevara de gula och grå väggar intakta, därför så är konsten inne på 

biblioteket främst placerade på de vita väggpartierna. Konsten i biblioteket är en blandning av 

postmodern ironi och humor.
 3

 

Boken Rådjur och raketer-gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det 

offentliga rummet, av Cecilia Andersson är en forskningsavhandling som fokuserar på 

ungdomar och gatukonst som estetisk produktion.  Hon tar upp att studien visar att ungdomar 

genom bildskapande ger uttryck för sig själva och sin identitet och att de genom denna praktik 

tar stadens rum i anspråk genom graffiti. Genom hennes avhandling kartläggs vilka platser 

gatukonst uppstår på och hur verken skapas, samt hur publiken definieras.
4
 

Andersson tar även upp vad som är ett offentligt rum att dessa ska vara allmänna och öppna. 

Allmänna är rummen som tillhör oss alla och inte är ägd av någon som kan utnyttja de 

privilegier som medför ägandet.
5
 

Andersson skriver att den offentliga konsten sällan ska vara utmanande eller provokativ. Den 

offentliga konsten ska även vara upplyftande för den stora allmänheten.
6
  

                                                 

 

3
 Berit Linden, Konsten på Linneuniversitetets bibliotek (Växjö: Linnaeus University Press, 2011), 12,13. 

4
 Cecilia Andersson, Rådjur och raketer-gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det offentliga 

rummet (Stockholm: HLS Förlag, 2006). 
5
 Ibid., 83. 

6
 Ibid., 92-93 
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Teoretiska utgångspunkter 

Jag har använt mig av den norska medievetaren och professorn Jostein Gripsrud(1952-) bok 

Mediekultur, mediesamhälle. Där har jag använt mig av kapitlet socialism, skillnader mellan 

livsstil och smak som teoretiska utgångspunkter. Gripsrud tar upp att alla individer har olika 

intresse och att intresset för konstformer följer i hög grad sociala skiljelinjer i samhället.  

Hur ungdomar uppfattar konst kan skiljas beroende deras klasskillnader. Enlig Gripsrud så 

blir samhället mer komplex genom en social differentiering, (delning/splittring), den sociala 

gemensamma bilden hos ungdomar delas och skapar varianter och mellan varianterna kan vi 

se skillnader. Ungdomar kan ha olika sätt att se på konst, detta kan bero på olika skillnader i 

aspekter så som det privata och det offentliga samt det religiösa och det världsliga. Olika 

faktorer som ålder, etnisk tillhörighet, bakgrund och bostadsförhållande bidrar också till 

skillnader mellan oss.
7
 

Gripsrud tar även om begreppet habitus för att lättare förstå sociala förhållanden. 

Begreppet kommer från Pierre Bourdieu. Enligt Bourdieu så är de sociala givna reglerna 

”inbyggda” i människornas kroppar sedan födseln. Livsstil och smak är en av de viktiga 

delarna i en individs habitus. Habitus skapar ett gemensamt sätt att se på omvärlden och sig 

själv. En människas habitus grundläggs genom de vanor hon införlivar i familjen och skolan 

och fungerar sedan som ett seglivat och ofta omedveten handlingsmönster.
8
 

De miljöer man kan finna den offentliga konsten samt vad krävs för att det ska vara offentlig 

konst diskuteras i boken Konst i offentlig miljö som är en del av serien statens offentliga 

utredningar. Den tar upp olika begrepp och hur man går tillväga när man beställer offentlig 

konst.  

I Sverige har särskilda satsningar på konstnärlig miljögestaltning ingått i den statliga 

kulturpolitiken sedan 1930-talet. De möjligheter som på så sätt skapats har haft avgörande 

betydelse för att statliga arbetsplatser och offentliga byggnader kunnat berikas med konstverk 

av god kvalitet. Miljöer präglade av konstnärlig gestaltning utförd med omsorg, inlevelse och 

                                                 

 

7
 Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle (Göteborg: Daidalos, 2011), 96-100 

8
 Ibid., 100-103 
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kunnande skapar stimulans och välbefinnande för de människor som vistas där.
9
 

 

Metod 

Uppsatsen är fokuserat på ungdomar i Växjö och deras syn på offentligt konst. Jag kommer 

att genomföra intervjuer och sedan analysera dessa. Analysen ska innefatta vilka verk de 

uppmärksammar och från de verken ska jag skriva hur ungdomar uppfattar offentlig konst. 

Förutom vilken plats konstverken finns på ska jag även analysera om det finns andra 

kännetecken som ungdomar uppmärksammar på ett offentligt konstverk som till exempel 

färg, form med mera. 

Av intervjuerna ställer jag upp en tabell över vilka verk som respektive person har själv 

nämnt. Utifrån tabellen får man ut en överblick över vilka verk som framkom mest frekvent. 

Dessa verk utgör de mest karaktäristiska dragen hos ett offentligt konstverk som sedan ska 

återspeglas i deras uppfattning. 

Till respektive verk kommer jag ta upp saklig information om själva verket och sedan vad 

som har framkommit under intervjuerna för att granska om det finns kopplingar som är 

återkommande mellan de intervjuades uppfattning och konstnärens egen tolkning.  

 

Jag har valt ungdomar som är mellan 18 -25 år gamla då jag anser att det är en bra ålder för att 

klassas som ungdom.  

Snitten för ålder som går på campus ligger mellan 20-30 år men eftersom jag bara inte vill 

veta vad studenter på Linnéuniversitetet tycker utan även de som är yngre så är 18-25 år ett 

bra val. 25 år passar då man slutar gymnasiet vid 18-19 år. Många utbildningar är på 3 

respektive 5 år om man läser till en kandidat eller master examen på universitet. Skulle man 

känna sig skoltrött eller missat några kurser så anser jag att man ska lägga till ett år på den 

övre gränsen. 18 år satte jag eftersom det är då man blir myndig och man behöver inte en 

målsmans tillåtelse att göra en intervju. 

Jag har ställt frågor till ungdomar som finns i närheten av campusområdet och Växjösjön.  

                                                 

 

9
 SOU 1995:18. Konst i offentlig miljö: Betänkande av utredning om konst i offentlig miljö (Stockholm: Fritze, 

1995): 9-31. 
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Av intervjuerna så kommer ungdomarna att berätta om de konstverk som de känner till inom 

det närliggande området kring Växjösjön och Campus. För att veta lite mer om konstverken 

har jag besökt, fotograferat och sökt mer info kring konstverken.  

Jag har läst boken, Som man frågar får man svar – en introduktion i intervju- och enkätteknik 

av Bengt-Erik Andersson för att få en inblick och mer förståelse i hur man intervjuar 

personer.
10

 

Under intervjuerna ville jag få fram vad ungdomarna har för tankar kring offentlig konst. För 

att minska påverkan av svaren så undvek jag att ställa ledande frågor. Av svaren ville jag 

definiera flera regler hur den offentliga konsten ser ut genom att få de intervjuade att säga 

flera verk. Under bemötandet har jag undvikit att befinna mig vid några av verken och ställa 

frågorna under olika tidpunkter i olika miljöer för att minska de intervjuades kopplingar till 

några speciella verk. Frågorna innehöll inte något verk samt att under tiden som den 

intervjuade tänkte undvek jag att ge exempel för att minska påverkan från mig.  

En stor del av arbetet kommer att grundas på intervjuer, dessa analyseras sedan kvalitativt. 

För att gruppens svar ska vara opåverkade och inte inskränkta kommer jag att använda mig av 

öppna frågor. Min förhoppning är att detta ska leda till varierande svar som kan styrka och 

tillföra mer info kring uppfattningen av offentlig konst. 

Utifrån intervjuerna har jag för avsikt att sammanfatta hur ungdomar uppfattar offentlig konst. 

I varje intervju frågar jag personen om den kan nämna något eller några konstverk som den 

tror är offentlig. Av de konstverk som personerna nämner kommer jag kvalitativt analysera 

om de har några gemensamma drag. Från detta kommer jag definiera ett antal regler som en 

ungdom skulle formulera som offentlig konst.  

 

Jag har kontaktat Susanna Arwin för att få reda på hennes synpunkter som konstnär om 

ungdomar och offentlig konst tillsammans. Jag ville också ta reda på utifrån artikeln vad hon 

känner inför att Den svenska tanten står på campus. 

 

                                                 

 

10
 Bengt-Erik Andersson, Som man frågar får man svar – en introduktion i intervju- och enkätteknik. 

(Stockholm: Rabén & Sjögren, 1985): 146-155. 
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Disposition 

Uppsatsen fortsätter med en bakgrund, introduktion till vad offentlig konst är. Den offentliga 

konsten finns på många platser i samhället.  Hur finansieringen och ägandet kan se ut. 

Vidare tas Växjö art site upp som är ett projekt som medborgare har fått vara med och välja 

vilka konstverk som ska smycka Växjösjön. 

I resultatet kommer upplägget börja med en beskrivning av omfattningen på intervjuerna och 

sedan följer de verk som har tagits upp tillsammans med kommentarer från intervjuerna hos 

respektive verk. Resultatet fortsätter med en tabell som visar hur många intervjuade som 

kunde nämna de olika verken. Verken kommer att vara uppdelade mellan Växjösjön och 

Campus då respektive område kommer att få varsitt verk som får extra betoning i 

uppfattningen. 

Efter resultatet följer en analys och tillslut en kortare slutsats av uppsatsen. 

I Bilaga 2 finns kommentarer från Susanna Arwin, skaparen av Den Svenska Tanten som 

kommenterar skulpturens placering och om ungdomars konstintresse. 

 

Bakgrund 

Offentlig konst 

Offentlig konst är konstverk som är avsedda för och ofta utförda direkt i miljöer där 

allmänheten regelmässig har tillträde.
11

 Offentlig konst behöver inte alltid vara utomhus utan 

den kan både finnas ut- och inomhus. Den finns på platser där många människor har tillträde 

till som till exempel skolor och sjukhus.
12

   

Konstverk kan vara orienteringspunkter inte bara i bokstavlig bemärkelse i t.ex. en 

stadsmiljö eller i en huskropp utan också i en mer allmän mening genom att ge 

exempelvis en entréhall eller galleria en karaktär som speglar den kulturmiljö av vilken 

den är en del av. 

                                                 

 

11
 Nationalencyklopedin. ”offentlig konst”. hämtad Mars 3, 2013. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/offentlig-

konst.  
12

 Konst i offentlig miljö, 27. 
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[...] 

Konst kan berika den offentliga miljön i många olika former och i många olika 

avseende. Den kan bidra till uttrycksfullt gestaltade helhetslösningar nära förbundna 

med arkitekturen och likaväl som till att ge miljön livgivande accenter i form av mer 

fristående verk. Den kan därmed tillgodose behov av omväxling och stimulans i miljöer 

som annars tenderar att bli alltmer enahanda och standardiserade.
13

 

 

Offentlig konst kan också ge uttryck för att skapa identifikation, både på det nationella planet 

och det lokala genom att knyta an till traditioner och särarter. 

Offentlig konst kan bidra till att skapa trivsel, att man till exempel vill bo kvar i ett område 

eller att en arbetsmiljö främjar arbetsglädje eller ett butikscentrum är mer välkomnande. 

Sammanfattningsvis så är offentlig konst en strävan att konst ska vara synlig och att den skall 

ses. Här är en lista på var offentlig konst kan tänkas tillkomma: 

Byggnader och lokaler för myndigheter och arbetsplatser eller institutioner av annat slag. 

Bostadsområden 

Sjukhus, vårdhem, utbildningsanstalter. 

Torg och parker 

Gator och trafikanläggningar. 

Skolgårdar och kyrkogårdar. 

Folkparker och samlingslokaler.
14

 

 

Vem äger offentlig konst? 

Offentlig konst kan ägas av staten, landstinget eller kommunen och det är allmänheten som 

har betalat för verken genom skattemedel, donationer eller finansiering. I Växjö så är det 

främst Växjö kommun med Växjö kommuns kommunala bolag, landstinget Kronoberg och 

staten som äger/ansvarar för den offentliga konsten. 

Den offentliga konsten tillhör oss alla därför kallas den just för offentlig. De som bestämmer 

vilken offentlig konst vi ska ha i Växjö är medborgarna, Växjö kommunens konstchef, 

                                                 

 

13
 Konst i offentlig miljö, 23. 

14
Ibid., 27. 
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kulturnämnden, jurygrupper, konstkonsulenter, kommunala bolag, statens konstråd m.fl.
15

 

Statens konstråd är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. De har i princip två 

huvuduppgifter. Den ena är att köpa in konst till statens byggnader och till lokaler för statliga 

verksamheter, den andra att sprida kunskap om konsten i samhällsmiljön till myndigheter, 

byggnadsansvariga och allmänheten. Statens konstråd arbetar för att sprida information om 

både den nationella och den internationella offentliga konsten och dess betydelse för 

samhället.
16

 

 

Olika typer av offentlig konst 

Det finns många olika typer av offentlig konst så som fast konst som till namnet betyder att 

den hör hemma på ett ställe och kan eller bör inte flyttas. Exempel på detta är skulpturer, 

bronsstatyer och väggmålningar. Även reliefer och mosaik är fast konst. Fast konst beställs 

för en bestämd plats inom eller i anslutning till en byggnad eller annan anläggning Den fasta 

konsten är därför skapad för och tänk att fungera i ett visst sammanhang.
17

 

Sedan så finns det konst som då är lös konst som man kan flytta men som ändå är en del av en 

särskild plats. Det menas då att den lösa konsten inte är fast egendom och har då inte samma 

starka samband med en viss miljö som den fasta konsten har. Lös konst innefattar till exempel 

grafik, teckningar, stafflikonst, fotografier, textilier samt konstverk som är gjort av keramik 

och glas.
18

 

Växjö Art Site-konststråket 

Kulturnämnden i Växjö kommun har satsat stort på att skapa en spännande miljö i områdena 

runt Växjösjön och Trummen. Detta genom att låta nya konstverk av lokala och 

internationella aktörer placeras ut. Spegelbollen är ett sådant verk. Inför varje verk har man 

haft olika förslag på lämpliga konstverk där växjöborna själva är med och påverkar genom att 

                                                 

 

15
 Welin Anneli, e-mail till författare, Januari 9, 2013. 

16
 Konst i offentlig miljö.,10 

17
 Ibid., 9, 24, 31 

18
 Ibid., 9, 24, 31 
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rösta på det förslag de tycker är bäst. Sedan får en referensgrupp bedöma förslagen innan 

kulturnämnden fattar ett slutgiltigt beslut.
19

 

 

Resultat 

Jag gick runt till folk vid Växjösjön och på campus och frågade om de ville ställa upp och 

svara på en intervju. När jag berättade vad den var till för så var det många som blev 

intresserade och ville jättegärna vara med och besvara den. Oftast så tog intervjun långa 

sidospår då många hade flera samtalsämnen om offentlig konst. Intervjun blev som en förlaga 

till djupa diskussioner. 

Jag fick sammanlagt fram 11 stycken intervjuer. Inte så många som jag hade hoppas på men 

resultatet blev bra ändå. Jag blev inte förvånad när jag sedan kollade igenom att 10 av 11 

visste vad offentlig konst är och kunde säga minst ett verk. 

 

Svar från intervjuer med ungdomar 

 

De flesta visste var Den svenska tanten låg men de som inte visste hade åtminstone hört talas 

om verket.  

När ungdomarna skulle formulera hur den offentliga konsten ser ut så besvarade de alltid 

genom att hänvisa till ett konkret konstverk. En gemensam nämnare för de intervjuade 

ungdomarna var hur platsen ser ut där man finner offentlig konst. Platsen var framförallt 

utomhus och på öppna ytor som man kunde se på långt avstånd som konstverken befann sig 

på. Och konstverken fanns mest kring Växjösjön. Utifrån de intervjuade ungdomarnas 

synvinkel kan man se tendenser att verken ska vara väldigt synliga, de ska nästan stjäla 

uppmärksamheten från omgivningen. Ju större desto bättre. De flesta refererade till 

Spegelbollen, dock var kunskapen om namnet på verket ganska begränsat då man sa 

”Diskokulan” istället. 

                                                 

 

19
 Konsthallen. ”Växjö art site- konststråket”, senast modifierad Februari 01, 2012, hämtad Oktober 25, 2012, 

http://www.vaxjo.se/-/konsthall/Offentlig-konst/Vaxjo-Art-Site---konststraket/ 

http://www.vaxjo.se/-/konsthall/Offentlig-konst/Vaxjo-Art-Site---konststraket/
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Platsen och storleken var det som av störst vikt när de intervjuade ungdomarna beskrev 

konstverken. Det lades ingen vikt vid ägandet, historik, stil, ålder, kostnad. 

En utav personerna som jag hade ett samtal med sa att konst ska förmedlas och att man som 

individ inte ska behöva tolka själva vad verket står för. Sen så fanns det en annan som tyckte 

att det alltid måste finnas en tanke bakom konsten. En person tyckte att man måste ha konst 

för att det binder samman en gemenskap. 

 

 

Offentlig konst kring Växjösjön 

 

Alla konstverken som finns runt Växjösjön och på campus tar jag inte upp, utan bara de som 

har kommit fram under intervjuerna med ungdomarna och miljön runt omkring dem. Efter 

fakta om varje verk så kommer kommentarer och tankar kring vad de intervjuade hade att 

säga om verket. 

 

Durus och Mollis 

 

Figur 1 Monika Gora, Durus och Mollis ,2008, skulptur, Foto: Emma Rasmussen.  
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Konstnären Monika Gora berättar följande om Durus och Mollis. 

Durus och Mollis är ett par mjukt modellerade former som fyller ut varandra-i dialog 

med träden, med förbipasserande, med sjön, och inte minst med varandra.
20

 

 

Det första offentliga konstverket som är med i konstprojektet Växjö Art Site är skulpturen 

Durus och Mollis som kom på plats hösten 2008. De är fantasigestalter gjorda i ett 

plastmaterial som är belysta under dygnets mörka timmar för att lysa upp vägen. Man kan 

finna dem mellan sjukhuset och Växjösjön i allén. 

 

Intervju Durus och Mollis 

Detta är ett verk som två personer har sett när de gått runt Växjösjön. En av personerna tänker 

på att de föreställer söta gröna sälar. Denne blir glad av att se dem, mest för att de påminner 

om söta sälar som solar sig vid kanten av sjön.  

Den andra personen liknar verken vid ett par sackosäckar. Vilket är en möbel som i princip är 

en säck fylld med små kulor som personer kan sitta i många olika ställningar, ofta väldig 

slappa. Dessa har en ökänd tendens att spricka och sprida sina kulor. Personen tycker att 

konstverken är tråkiga för de såg inte så anmärkningsvärda ut och saknade roliga/speciella 

former. Samt att de försvinner i grönskan under våren och sommaren. 

  

                                                 

 

20
 Konsthallen. ”Växjö art site- konststråket” 
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Spegelbollen 

 

Figur 2 Inges Idee, Spegelbollen, 2010, Foto: Emma Rasmussen. 

Det andra konstverket i konstprojektet är Spegelbollen som jag har nämnt tidigare. Den 

avtäcktes den 26 maj 2010 i lagunen Växjösjön. 

Röstningen ägde rum våren 2009. När allmänhetens röster var räknade och referensgruppen 

hade gett sitt svar så fattade kulturnämnden sitt beslut att beställa och uppföra Spegelbollen. 

Spegelbollen är en hyllning till Växjösjön och dess rena vatten. För inte så länge sedan så var 

sjön väldigt förorenad och luktade väldigt illa, men man har idag fixat det med moderna 

lösningar och sjön har återfunnit sin harmoniska balans. Där kommer Spegelbollen in och ska 

representera det klara och rena vattnet. 

Skulpturen fångar omgivningens sceneri där årstider, väderväxlingar, himmel och vatten 

samspelar med verket. 

Spegelbollen är skapad av Inges Idee som är en internationellt erkänd konstgrupp. Så här 

beskriver Inges Idee deras långa ide om Spegelbollen. 

Mitt på sjön ser man en glittrande rund skulptur svävande på vattenytan. Bollen 

påminner om en diskokula som verkar ha hamnat på vattnet. Vinden och vattnet 

kommer att sätta skulpturen i en sakta men säker rörelse, som gör att den reflekterar ett 

permanent skiftande färg-och ljusspektrum. Skulpturen fungerar som en länk mellan 



14 /33 
 
 

himlen och vattnet och kan upplevas som en artificiell himlakropp som svävar på 

sjön.
21

  

 

Man måste säga att de har fått fram sin idé väldig bra. Deras resterande uttalande bekräftar 

också mer att det är en referens till en diskokula. 

Vanligtvis finns en spegelboll inomhus, hängandes i taket där den snurrar lugnt och 

framkallar komplexa ljusmönster på väggarna. Här hamnar spegelbollen mitt på sjön i 

en oväntad omgivning, och upplevs snarare som en störtad måne än ett partyredskap. 

Istället för att reflektera en strålkastares ljus, sammanbinder den sin egen omgivning på 

spegelytan - himlen, vattnet, stranden och staden blir en levande del av konstverket. 

Växjö själv utgör huvudattraktionen för sin egen gigantiska spegelboll- det blir en 

visuell fest under bar himmel.
22

 

 

På kvällarna så är det en strålkastare som lyser upp Spegelbollen så att den skimrar i flera 

färger. 

Intervju Spegelbollen 

Alla intervjuade som kände till Spegelbollen men de refererade till den som ”Diskokulan” 

eller ”Glaskulan”. Man har sedan tidigare haft kontakt med liknande föremål som då hänger 

inne på diskotek och likheten gör att man ger den samma titel. Detta var ett utav Inges Idees 

mål att få betraktaren att känna igen konstverket som en störtad måne snarare än en diskokula. 

Av intervjuerna kan man se att ungdomarna ändå tänker på det som ett partyredskap. 

Flera av ungdomarna säger att den är lätt att hitta då den är så stor. Placeringen funkar väl då 

det är många som går förbi där den står, främst för att mata änderna, men också så är den vid 

en bra vandringsstig. Nu när det närmar sig vinter så är den även lite stämningsfull när den 

glimmar till på kvällen som en julgranskula tyckte en av de intervjuade. 

En person talade om att den kan blända folk om solen visar sig även från Teleborgsvägen, den 

vägen som går andra sidan sjön. 

Flera personer uppfattar Spegelbollen som ett fint, vackert konstverk.  

                                                 

 

21
 Konsthallen. ”Växjö art site- konststråket” 

22
 Ibid. 
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Drinking Tree 

 

Figur 3 Anna-Karin. Arvidsson, Drinking Tree, 2011, Foto: Emma Rasmussen. 

Det tredje konstverket i konstprojektet är Drinking Tree. Den vann omröstningen i Växjö Art 

Site och uppfördes 2011. Konstnären som gjorde verket är Anna-Karin Arvidsson och hon 

gjorde verket så att det inte bara skulle vara ett konstverk utan också en dricksvattenfontän. 

Drinking Tree ska symbolisera att det är ett stiliserat, silverblankt träd som växer upp ur en 

brunn. På detta träd sitter en kran på stammen som man kan tappa vatten direkt ur, litegrann 

som en illusion av att man tappar sav ur ett träd. På kvällen lyser trädet upp av blåa svala 

lysstrålar som kommer från brunnen där verkets mystiska egenskaper befinner sig.
23

 

Intervju Drinking Tree 

Drinking Tree beskrevs av en person inte som ett konstverk utan som en fontän. Den personen 

uppskattade verkligen ”fontänen” när man är ute och joggar och man behöver vatten. Jag 

tolkar av dessa som om verket har en funktion och därav ses mer som ett redskap än offentligt 

konstverk. 

På kvällarna drar Drinking Tree till sig mer uppmärksamhet då den är upplyst och gallret för 

brunnen visar sitt fina mönster tydligare. 

                                                 

 

23
 Konsthallen. ”Växjö art site- konststråket” 
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In the Shade of the Sun 

 

Figur 4 Roland Persson, In the shade of the sun, 2012, Foto: Emma Rasmussen. 

Det fjärde och senaste konstverket under konstprojektet Växjö Art Site är In the Shade of the 

Sun av Roland Persson. Det är relativt nytt offentlig konstverk och invånarna i Växjö har 

kunnat se verket i ett par månader sedan hösten 2012 då den avtäcktes. Verket är placerat på 

Kampaängen, ett populärt område under sommaren. Konstverket är en hyllning till 

mångfalden i Växjö kommun. Konstverket ska syfta till att uppmärksamma viktiga 

symbolvärden som medmänsklighet och humanism. 

När invånarna röstade på vilket verk som skulle representera det fjärde konstverket så ville 

man välja ett verk som uppmärksamma invandringen till kommunen genom ett minnesmärke. 

Syftet med det hela är att spegla den dynamiska mångfald av nationaliteter och värderingar 

som råder i kommunen, och samtidigt bidra till att öka historiska kunskaper om invandring 

som pågått genom tiderna.
24

 

 Här är Perssons egen beskrivning av hans ide. 

                                                 

 

24
 Konsthallen. ”Växjö art site- konststråket” 
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Min idé är att uppföra en skulpturgrupp som har många olika ingångar. Där allt inte är 

helt tydligt för tolkning. Vill skapa en plats för skydd mot solen, en stillsam praktfullhet 

med det vardagliga som utgångspunkt och en slags humor av olika möten. Ett 

minnesmärke där man kan sitta och delta i ett sceneri för en stund. Sätt dig ner och titta 

ut över Växjösjön i skydd av parasollet mot solen.
25

 

 

Intervju In the Shade of the Sun 

Det var endast en person som i början av intervjun kunde relatera In the Shade of the Sun som 

ett konstverk. 

Personens visste inte att det var ett offentligt konstverk vid det första mötet utan trodde att det 

var någon som hade skräpat ner eller försökte göra sig lustig. Sedan när hon fick reda på att 

det var ett offentligt konstverk så blev hon förvånad. Första tanken var negativ och hon 

förstod inte poängen med verket.   

                                                 

 

25
 Konsthallen. ”Växjö art site- konststråket” 
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Offentlig konst på campus 

Svenska tanten 

 

Figur 5 Susanna Arwin, Svenska tanten, 2005, Foto: Emma Rasmussen. 

Konstprojektet Den svenska tanten, skapades 1995 av konstnären Susanna Arwin. Det började 

först med en bild, screentryck på tyg i storlek 4 gånger 1,80m. Den bilden visades upp i Maria 

Magdalena kyrkan på Södermalm i Stockholm. Det inträffade under Luciahelgen. 

Utställningen var då den första i ledet av att visa installationskonst i kyrkorummet. 

Arbetets Museum i Norrköping köpte in bilden och den har sedan dess ingår permanent i 

deras utställningar för dokumentation av kvinnor under 1900-talet. 

Bilden har väckt stor uppmärksamhet och har inspirerat till TV-program så som SVT2:s 

Bildjournalen, tidningsartiklar, pjäser, doktorsavhandling, utställning, radioprogram m.m.
26

 

Den svenska tanten har idag som begrepp ikoniserats och tantens status har avsevärt höjts. 

                                                 

 

26
 Svenska tanten. ”Den svenska tanten”, hämtad Oktober 25, 2012, http://www.densvenskatanten.se/. 

 

 

http://www.densvenskatanten.se/
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Susanna Arwin fick den offentliga uppdraget att utföra tanten i helfigur i brons 2005 och 

sedan dess har Den svenska tanten stått på campusområdet.
27

 

Här är ett citat från Susanna Arwin om vad Den svenska tanten står för: 

 

Tanten har en fundamental enkelhet och trygghet som vi alla så väl behöver, speciellt 

idag när könsroller är på väg att lösas upp.
28

 

 

Arwin förhoppningar är att kvinnor ska kunna behålla och integrera den trygghet som tanten 

står för och fungera i det nya samhället. En utveckling av den gamla kvinnorollen. 

 

Hon har även andra inspirationskällor när det gäller Den svenska tanten. Hon har blivit 

inspirerad av Hans Runessons berömda bild från en nazistdemonstration i Växjö. Han fångade 

en tant på bild när hon slungade sin handväska. Arwin har velat fånga kraften i väskan och 

gjort så att väskan nästan symbolisk stor och dominant så som Den svenska tanten är 

utformad.
29

 

 

Intervju Svenska tanten 

 

Den svenska tanten är den mest omtalade offentliga konstverket som finns på 

Linneuniversitetets område och bland alla verken som ungdomarna har tagit upp. Alla 

personerna som kände till Den svenska tanten kunde säga titeln och hade inget smeknamn på 

verket.  

Flera personer beskriver att Den svenska tanten står i ett bostadsområde som ligger avsides 

från resten av campus så de kan förstå att man vill flytta på den. Men de tycker inte att man 

borde flytta verket från campusområdet utan till entrén eller någon mer trafikerad plats där 

fler kan se den bättre.  

En annan intervjuad säger att det är ett verk som för henne känns beskyddande på något sätt. 

                                                 

 

27
 Svenska tanten. ”Den svenska tanten” 

28
 Ibid. 

29
 Konstrundan. ”Vidingehem”, hämtad Oktober 26, 2012, http://www.vidingehem.se/konstrundan/. 

http://www.vidingehem.se/konstrundan/


20 /33 
 
 

Som en farmor eller mormor som vakar över en när man studerar. 

Två intervjuade berättade om positiva bemötanden med Den svenska tanten. Ena personen 

hade under deras inspark till studierna på universitetet blivit ombedd att ge verket en puss. 

Den andra har sett att verket hade fått en mössa på vintern, detta skulle varit en gest att tanten 

inte skulle behöva frysa.  

Princip 

 

Figur 6 Anna Tegeström-Wolgers, Princip, 1998, Foto: Emma Rasmussen. 

Princip eller trumpeten som studenter kallar den för är ett konstverk gjord av Anna 

Tegeström-Wolgers 1998. Det är ett verk gjort av betong och brons på 210 cm höjd.
30

 

Anna Tegeström-Wolgers har en tolkning på vad Princip står för och det lyder så här: 

Konstverket kan ses som en symbol för förvärvandet av kunskap. Luren lyssnar av 

omvärlden för att samla in information. Den som lyssnar är forskaren som sitter vid 

bordet. På det cirkulära fundamentet som är upphöjt över marken finns blästrade 

strukturer som skall påminna om kartor, som sammantaget blir till en jordglob som får 

                                                 

 

30
  Konst på gator och torg. ”Princip”, hämtad Oktober 26, 2012,  

http://gis.vaxjo.se/embedded/assets/konst/konstverk/tegestrom1.htm. 

http://gis.vaxjo.se/embedded/assets/konst/konstverk/tegestrom1.htm
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representera världen i helhet.
31

 

 

Verket står mellan ingången till huvudbyggnaden på Linnéuniversitet och biblioteket.  

Intervju Princip 

 

Den står på campus vid biblioteket där alla kan se den och därför är Princip ett väldigt 

igenkänt verk bland studenter. Av de fyra intervjuade som kunde nämna verket i början av 

intervjun var studenter.  

De beskrev att Princip har blivit en mötesplats som till exempel när det kommer nya studenter 

så samlas man kring Princip. Titeln Princip dök inte upp under intervjun utan alla refererade 

till den som ”trumpeten”. 

En person sade att verket alltid har funnits där för henne ända sedan hon började på 

universitetet. Det var den första offentliga konsten som hon såg när hon flyttade till Växjö och 

den första mötesplatsen där man lärde känna sina skolkamrater.  

En person kopplade verket till kunskap eller inlärning som även var konstnärens mål med 

verket. 

De intervjuade tyckte att verket är svårt att missa då den är stor och placerad där man ofta går. 

  

                                                 

 

31
 Konstrundan. ”Vidingehem” 
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Boken 

 

Figur 7 Lars Sonerud, Boken, 1997, Foto: Emma Rasmussen. 

Boken, precis som det hörs på titeln, är ett konstverk som ser ut som en bok på väggen vid 

universitetsplatsen. Den är gjord av Lars Sonerud 1997 och är målat stengods. Den är 300 cm 

på höjden.
32

 Boken består av cirka 100 citat från kända författare och vetenskapsmän som till 

exempel William Shakespear citatet: ”We are such stuff as dreams are made on”. Citaten är 

blandande och kommer från olika tidsepoker och berör olika fakulteter eller områden. Allt 

från antiken till modern tid. Citaten är utspridda på 16 kvadratmeter och det var Växjö 

Universitetet som valde citaten. 

Lars Sonerud använde en metod där han knackade ner metallbitar, spegelvänt, i en oljebaserad 

sandform som man sedan göts. Man monterade upp dessa mindre delarna så att de blev den 

boken som vi ser idag.
33

 Man kan se bitar av gamla skruvar och andra metallbitar när man går 

nära Boken.  

                                                 

 

32
 Konst på gator och torg. ”Boken”, hämtad Oktober 26, 2012, 

http://gis.vaxjo.se/embedded/assets/konst/konstverk/sonerud3.htm. 
33

 Konstrundan. ”Vidingehem” 

http://gis.vaxjo.se/embedded/assets/konst/konstverk/sonerud3.htm
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Figur 8 Lars Sonerud, Boken, 1997, Foto: Emma Rasmussen. 

 

Intervju Boken 

 

Detta verk missar många studenter då den är på ett avskilt ställe och man tänker inte på att det 

finns ett konstverk på väggen. Detta fick jag veta under mina intervjuer då det endast var en 

person som hade hittat den.  

Personen säger att den försvinner lätt bland tegelväggen som verket befinner sig på då verket 

och väggen har liknande färger. Det var en gång när han satt på bänkarna vid verket som han 

först såg det, när den dessutom var upplyst. 

Boken tycker han är ett mycket vacker konstverk och man blir verkligen inspirerad när man 

läser alla citaten samt de maskinelement som är ingjutna.  
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Hide and Seek 

 

Figur 9 Maria Miesenberger, Hide and seek, 2005, Foto: Emma Rasmussen. 

Hide and Seek är ett konstverk av Maria Miesenberger från 2005 och består av två liknande 

delar. Verket är gjort av aluminium och står utanför byggnaden för teknik och design på 

Linneuniversitetet. Verket ser ut som människor i olika ställningar.
34

 

Maria Miesenberger har förklarat vad hon menar med verket. 

Konstverken är en del av en fortlöpande gestaltning av mina syskonbarns uppväxt. 

Serien handlar den här gången om tonårens brytningstid. Titeln ”Hide and Seek”, 

kurragömmaleken, anspelar på kluvenheten som medföljer. Min systerson, som stått 

modell för skulpturerna, ser på tonårsvis ut som en karikatyr eller en seriefigur, med sitt 

knappnålshuvud, gängliga kropp och för stora fötter och händer.
35

 

 

De är i samma storlek som en genomsnittlig människa och det är mycket intressant att se 

deras olika ställningar.  

 

 

                                                 

 

34
 Konst på gator och torg.”Hide and seek”, hämtad Oktober 26, 2012,  

http://gis.vaxjo.se/embedded/assets/konst/konstverk/miesenberger1.htm 
35

 Konstrundan. ”Vidingehem” 

http://gis.vaxjo.se/embedded/assets/konst/konstverk/miesenberger1.htm
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Intervju Hide and Seek 

 

Hide and Seek är det tredje mest igenkända konstverk från intervjuerna. Konstnären har 

lyckats anknyta nyfikenhet och titeln då de intervjuade beskrev dem som några personer som 

leker kurragömma. De är svåra att missa då man nästan snubblar över dem när man ska gå in i 

skolbyggnaden. Samt att materialet som de är gjorda av blänker och skapar kontrast mot 

marken. 

En person fick en känsla av att vilja leka tillsammans med dem. Att bara ligga där bredvid och 

se om någon kan hitta en. 

Lookup Table och The End 

 

Figur 10 Fredrik Norén, Lookup table, 2011, Foto: Emma Rasmussen. 
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Figur 11 Fredrik Norén, The end, 2011, Foto: Emma Rasmussen. 

Lookup Table Föreställer ett sammanträdesbord som står uppställt likt ett torn med tio stolar 

som är fixerade vid dess kanter. Lite längre bort finns The End som är gestaltat som ett halvt 

bord som delvis verkar vara begravt i jorden. Skulpturerna är gjorda i rostfritt stål som man 

har vitlackerat. Konstnären är Fredrik Norén och verket kunde man se färdigställt hösten 

2011.
36

 

 

Intervju Lookup Table och The End 

 

Lookup Table tyckte en utav de intervjuade att den ser ut som en stor klätterställning. Han fick 

en känsla eller ett begär av att klättra upp för verket.   

En person tyckte att Lookup Table tar mycket uppmärksamhet och då glömmer man bort att 

det finns ett till verk, The End. Mest också för att The End ligger inte vid ögonhöjd och är 

relativt litet i förhållande till Lookup Table. Personen fick tanken kring bilarna som är halvt 

nedgrävda längs route 66 i USA när han kollade på bägge verken. 

                                                 

 

36
 Statens konstråd. ”Lookup tabel”, hämtad Oktober 26, 2012,  

http://www.statenskonstrad.se/se/Menu/Upplev/Byggnadsanknuten+konst/Gestaltningar/2013-

2010/2011/Fredrik-Noren/f/ShowArtist/ArtistId/991EDCCA-8706-4B2C-9D2A-A04C5473B3EA 
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Tabell över nämnda verk 

Verken som nämns nedan i tabellen är verk som ungdomarna själva kunde peka ut direkt utan 

att jag styrde konversationen. Efter en stund in i intervjuerna så pratade ungdomarna om fler 

verk än vad de kunde urskilja från början. Dessa kommer jag inte att ta upp i beräkningen då 

jag är intresserad av vad de själva kunde peka ut i början av intervjuerna. Detta för att få en 

bättre inblick i vad de själva kan utan att blivit påverkade av intervjun. 

ST – Den svenska tanten 

SB – Spegelbollen 

Pr – Princip 

Hns – Hide and Seek 

Boken – Boken 

LT – Lookup Table 

DM – Durus och Mollis 

SUN – In the shade of the Sun 

END – The End 

DT – Drinking Tree 

Intervjuade ST SB Pr HnS Boken LT DM SUN END DT 

1 x          

2 x          

3 x          

4  x         

5           

6 x x x x       

7 x x x x x x   x  

8 x x         

9  x     x    

10 x  x        

11 x x x x  x x x x x 

summa 8 6 4 3 1 2 2 1 2 1 

 

Av verken som personerna uppmärksammade så var Spegelbollen och Den svenska tanten 

som fick störst uppmärksamhet. Den svenska tanten är den mest förekommande konstverket 
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som finns på campus och bland alla intervjuerna. Spegelbollen är det konstverk som 

förekommer mest bland de verk man finner kring Växjösjön.  

 

Analys 

Offentlig konst 

Ungdomarna som jag intervjuade visade alla på kunskap om offentlig konst inom Växjösjön 

och på campus.  

Några verk som finns på campus försvann i omgivningen och det var därför man fick för sig 

att det knappt finns verk där. Men många blev intresserade när jag förklarade för dem var man 

kunde hitta verken och skulle så snart som möjligt gå och titta. Bland annat var det 

konstverket Boken som de blev intresserade av då den är kamouflerad i sin omgivning. Det är 

inte unikt för verket att man måste ha kontraster i färgerna mellan verket och omgivningen för 

att fler ska lägga märke till dem. 

 

Av konstverken så uppmärksammades Den svenska tanten oftast av de intervjuade. Därefter 

var det Spegelbollen som näst mest frekvent på tal. I denna analys så kommer jag ta hänsyn 

till att de olika verken hade olika antal personer som lade märke till dem. För att representera 

att fler hade lagt märke till ett verk så kommer jag att lägga större vikt vid beskrivningen från 

detta verk.   

Jag började min uppsats med att ställa frågan: Hur ungdomar uppfattar offentlig konst? Som 

svar på frågan lät jag de intervjuade beskriva vilka verk de ansåg vara offentlig konst. De 

gemensamma dragen som jag tolkar från de intervjuade är att verken ska vara väldig synliga 

och stora. De ska vara så iögonfallande att man inte missar dess närvaro. Detta stämmer väl in 

på Spegelbollen då den står ensam i en dam utan några skymmande föremål. Den är nästan 

synlig runt hela Växjösjön. Den drar till sig uppmärksamhet då dels dess belysning och ibland 

solljuset speglas i den och kan till och med blända folk. I övrigt i dess närmaste omgivning är 

det själva dammen som den finns i och grönområdet runt omkring som har ringa belysning 

och detta bidrar till att konstverket sticker ut extra mycket.  

Till min förvåning så gick ungdomars analys inte mycket djupare än så. Jag hade en föraning 

att man skulle koppla offentliga konstverk med andra offentliga verksamheter som är 

skattefinansierade. 
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Drinking Tree beskrevs av en person inte som ett konstverk utan som en fontän.  

När personen först hörde talas om att man skulle göra ett konstverk som skulle heta Drinking 

Tree och att det skulle lysa blått på kvällarna så började hennes tankar vandra iväg. Hon 

föreställde sig ett stort vit träd, liknande träd som man kan se i sagan om ringen när de var hos 

alverna, och hur vackert ett sådant träd skulle se ut när det rinner vatten från grenarna ner till 

stammen. Hon säger att det blev en besvikelse när hon såg det verkliga konstverket. Men 

hennes tankar far alltid iväg till detta stora vita alv-trädet när hon ser på Drinking Tree och ler 

varenda gång av tanken. 

Jag tolkar detta som om verket har en funktion och därav ses mer som ett redskap än offentligt 

konstverk. 

Om det hade funnit en skylt på en tydlig plats i närheten av verket så hade fler personer 

kanske lättare uppfattat Drinking Tree som ett konstverk. Personerna som jag har intervjuat 

har inte nämnt något om att ett föremål eller dylikt som har en skylt med titel, datum och 

konstnärens namn automatiskt kopplar detta till ett konstverk. De har inte heller diskuterat 

motsatsen att om det inte finns någon skylt så är det inget konstverk.  

Konstverket In the shade of the Sun tycker flera att det inte är ett konstverk eller att de inte 

från början kopplade det till ett offentligt verk. Verket består av ett tyg parasoll, en plast stol, 

ett skrin, en matta med mera. Dessa föremål står ute i de oförlåtliga elementen och en stor del 

av konstverket ser ut att vara gjort av material som inte klarar utemiljön. Ungdomarna kan 

inte se det som ett konstverk för flera av föremålen är så vanliga. Det ser ut som en person har 

städat sitt förråd och ställt sina saker på Kampaängen. Detta är en del av uppfattningen att 

verket ska vara tydligt att det är ett verk och inte komma från en ”garage sale”. 

Konstnären har placerat verket på Kampaängen som är en plats där flera människor på 

sommaren samlas för att bada, sola och leka. Hans ursprungliga tanke var att folk ska kunna 

stanna och sitta på verket. Det kommer folk säkert att göra. Verket skulle vara en hyllning till 

mångfalden och uppmärksamma medmänsklighet och humanism. Av intervjun så uppfattade 

personen inte detta. 

Hide and Seek var ett konstverk som någon tyckte stod ut mycket. Det var inte vanligt att se 

figurer som ligger på marken när han skulle gå till skolan därför kände han att detta var ett 

konstverk. 

Konstnären har lyckats koppla ihop nyfikenhet med verket då personerna som blev 

intervjuade beskrev den lekfullhet som de känner när de ser på verket. Verket är inte så stort 
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men på grund av att det inte befinner sig på något långt avstånd från betraktaren så blir de 

uppmärksammade. Kontrasten mellan aluminiumet och marken gör att verket sticker ut ur sin 

miljö som är återkommande i uppfattningen av offentliga konstverk. 

Durus och Mollis är ett av de offentliga konstverken som fått minst uppmärksamhet. Detta 

fick jag reda på under mina intervjuer då det var endast ett par som tog upp Durus och Mollis. 

Det verkade som att de två ungdomarna tyckte att Durus och Mollis var tråkiga, det var inget 

speciellt med dem. Gröna sackosäckar var det en person som jämförde konstverket med. En 

annan person beskriver Durus och Mollis som såg tråkiga ut och som försvinner lite i 

bakgrunden under sommaren när det är grönt runt omkring.  

Det var senare som jag tog upp min tanke över att de var sälar som de började tänka samma 

sak och frågade sig själva varför de inte hade tänkt på det innan. 

Men jag tycker också att det är bra att de har placerat Durus och Mollis nära sjukhuset så att 

sjuka människor inte behöver ta sig så långt för att beundra ett utav Växjösjöns offentliga 

konstverk. 

Konstnären ville åstadkomma att verket skulle föra en dialog med varandra och med träden. 

Detta har konstnären lyckats med då man ser de bägge objekten som ett sammanhängande 

konstverk. Det Durus och Mollis bidrar med till uppfattningen är att verken måste vara mer 

utstickande för att åskådare ska uppmärksamma dem. Exempelvis ska man inte placera ett 

grönt konstverk i en miljö där det förekommer mycket grönska då de kan ”försvinna” i 

omgivningen. 

 

Princip är ett av de offentliga konstverken på campus som ungdomarna kunde peka ut direkt 

som ett offentligt verk. Men alla trodde att Princip egentligen heter trumpeten. Den har fått 

sitt smeknamn mest för att den ser ut som en stor trumpet. Majoriteten av ungdomarna som 

jag intervjuade tänkte inte ens på att Princip stödjer sig på ett bord eller att den står på en 

jordglob utan de såg bara den stora trumpeten. Under min tid som student så har jag även 

märkt att konstlärare vid Linneuniversitet har sagt trumpeten istället för Princip. Till exempel 

när de förklarat var man ska ställa sig när brandvarnaren ringer så säger de ”vid trumpeten”. 

Konstverket är ganska stor och är påtaglig i sin miljö, den sticker ut men har ändå former som 

gör att man kan koppla det till föremål som ungdomar känner igen, som en trumpet. I detta så 

kommer min teori in. Att ungdomarna ofta refererade och gav smeknamn till konstverk 

beroende på hur de passar in i deras uppväxt. De flesta blev intresserade av ett konstverk bara 

för att de kunde koppla verket till ett minne i deras barndom. Princip har också blivit en social 
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samlingspunkt, mest för att de flesta ungdomar som börjar på universitetet lätt kunde hitta 

verket. Det är väldig intressant att se att ungdomar använder sig av konstverk för sina sociala 

umgängen. I slutändan kan ett konstverk också bli en symbol för samhörighet. 

Spegelbollen hörde också till de konstverk som ungdomarna tog upp som också hade ett 

smeknamn. De flesta refererade till den som diskokulan eller glaskulan. När jag frågade de 

intervjuade varför Spegelbollen hade fått det smeknamnet så svarade de genom att de ofta var 

på diskotek och kunde koppla verket till en discokula. Med detta så kan jag konstatera att 

ungdomar ofta ge namn till offentliga konstverk beroende på hur de ser ut och hur de kan 

tolkas i deras egna liv. 

Att konstverket liknar något som finns på flera andra ställen kan vara en bidragande orsak för 

att fler lägger märke till den.  

Spegelbollen är upplyst av en strålkastare som gör att den skimrar i olika färger samtidigt som 

den snurrar runt och skickar runt solkatter i omgivningen.  

Den svenska tanten var det konstverk som mest frekvent kom på tal. Alla som jag intervjuade 

visste vad den föreställer och de flesta kunde också säga var verket står. Den svenska tanten 

kunde alla ungdomar som blev intervjuade säga konstverkets riktiga namn. Dock var det inte 

många som egentligen hade sett Den svenska tanten med sina egna ögon. De flesta hade hört 

talas om verken genom medierna och via andra studenter. De tyckte att det är så mycket prat 

om det verket och att andra som inte bor vid campus vill att det ska flyttas. Det har blivit för 

mycket tjat och ungdomarna tyckte att det var tröttsamt att den fick så mycket ”dålig” 

uppmärksamhet på grund av att den är omgiven av studenter. Folk har kastat ölflaskor och 

dylika saker mot Den svenska tanten men vem är det som säger att den inte kommer att fara 

illa åt om den flyttas till centrum. Det var en ungdom som tog upp under intervjun att hon 

tyckte att det var konstig att ingen tog upp när en student gör något fint för Den svenska 

tanten. Som att till exempel lägga en mössa på tantens huvud på vintrarna är väl ett positivt 

bemötande. Någon måste ha tänkt att hon inte ska behöva frysa. Sedan så var det en annan 

ungdom som tog upp att Den svenska tanten fanns med under hennes nollning på campus. 

Man skulle ge Den svenska tanten en puss. 

När ungdomarna skulle förklara vilka verk som de trodde var offentliga inom campus och 

Växjösjön så var det bara Den svenska tanten som de kunde säga titeln på. Andra konstverk 

använde de smeknamn till verket eller så förklarade de bara hur konstverket såg ut. Men det 

roliga var att se ungdomarna fick en glimt i ögonen när det skulle förklara för mig vilka verk 
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de refererade till. Man märkte direkt att det var verk som de hade lagt märke till och som de 

tyckte var väldig intressanta, både på positivt och negativt sätt.  

Det märks att konst engagerar ungdomar. Konstverken som finns på campus idag ville 

ungdomarna inte flytta på. Det skulle kännas som en tom yta om de försvann. 

Lookup Table och The End var bland de minst omtalade verken på campus. Några hade 

samma tanke som jag att de ville testa konstruktionen och klänga lite på den. Mest för att 

under min undersökning av verket att man ska ha konstruerat för att den ska klara av personer 

som klättrar på verket.  The End tyckte många inte var ett konstverk, mest för att man 

fokuserar på Lookup Table och för att The End försvinner lite i omgivningen. Andra började 

gestikulera att det kanske är fortsättningen på Lookup Table som slingrar sig i marken och 

kommer upp en längre bit ifrån. Eller så hade det varit ett kärnvapen krig och möbler som 

hade klarat smällen skulle säkert ligga utspridda lite överallt. Men verket är relativt nytt så det 

kanske dröjer ett tag innan den får lika mycket uppmärksamhet som Princip och Den svenska 

tanten. Kanske andra kommer att använda Lookup Table och The End som samlingsplatser, 

om de inte redan gör det. 

När ungdomarna beskrev konstverken så nämndes inga offentliga verk som återspeglar 

historiska händelser eller personer. Verken var ganska nya, från 1990-talet och framåt. Runt 

Växjösjön finns till exempel en minnesstaty, ett monument över en lagman som personer inte 

tog upp men som tydligt syns i deras miljö. Växjö stad har en lång historia och flera historiska 

personer som till exempel Peter Wieselgren som har en staty uppkallad efter sig vid Växjö 

sjön. 

Under arbetets gång så har flera sidospår visat sig som kan undersökas vidare. När ett 

konstverk inte har någon skylt så kommer verket fortfarande att intressera och väcka känslor. 

Men konstnären kommer i glömska. Detta tycker jag har skett på för många konstverk som 

jag har använt mig av. Det är en problematik som borde höjas till statens konstråd att framföra 

vem det är som har gjort konstverket och att den informationen kommer med på alla verk man 

beställer.   

Jag tycker att ungdomar visar stor uppmärksamhet och uppskattning till den offentliga 

konsten i deras omgivning. Kommuner och staten bör inte minska på kultursatsningarna för 

att det bor en majoritet av ungdomar i det området. 
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Slutsats 

För att ungdomar från intervjuerna ska uppfatta konst som offentlig så bör den stå utomhus. 

Den ska finnas i en miljö där man lätt kan se den, även på långt håll ska man kunna urskilja 

att där står ett konstverk. Färgen på verket bör bryta mot miljön för att den ska vara mer 

utstickande. Verket får inte vara för små utan de ska vara stora. Det får inte vara för tråkiga 

och det bör vara något som gör dem speciella.  

Verk som har lyckats prägla sin miljö och där igenom gjort sig själv till en orienteringspunkt 

utmärker sig som ett offentligt konstverk. Konstverket Princip är ett konstverk som i stor 

utsträckning hjälper studenter att orientera sig på campusområdet. 

Flera verk får inte stå för nära varandra eller att miljön kring verken leder publikens fokus åt 

enstaka verk. Då finns det risk att de andra konstverken kommer döljas och kanske missas av 

åskådarna.  

Under min intervju med ungdomarna så fick jag reda på varför de kopplade ihop vissa 

konstverk med saker som de kände igen under deras uppväxt. Man kan göra ganska lösa 

kopplingar till Gripsrud och Bourdieu att ungdomars habitus har en viss betydelse när de 

försöker förstå sig på konstverken. Deras bakgrund inverkade på hur de namngav ett verk 

beroende på hur de uppfattade, kände igen verket. Till exempel har Spegelbollen fått 

smeknamnen Diskokulan och Glaskulan. Konstverk kunde också bidra med samhörighet då 

man använde verken som samlingspunkt där man möter nya och gamla vänner och umgås.  

Verket ska vara något som man kan relatera till och inte för främmande eller abstrakt 

exempelvis som ett föremål som finns eller har funnits i ens omgivning. Detta för att fler ska 

lägga märke till den. 

Verket ska vara uppenbart att det är ett konstverk. Om det inte sticker ut från föremål som 

skulle kunna finnas på samma område så minskar chansen att ungdomar uppfattar det som ett 

konstverk och kan förbi se det.  

Om meningen som konstnären har kring verket visas tydligt så kommer intresset att öka. 

Om verket har en funktion så som en dryckesfontän får verket troligen en stämpel och 

funktionen blir dess identitet. Det vill säga att konstverket inte ses som ett konstverk utan 

endast av dess funktion blir ungdomars referens till föremålet. 

Platsen som ett offentligt konstverk står på bör vara väl trafikerat. Det är svårt att relatera till 

att verket är offentligt när de är placerade i till exempel privata bostäder/bostadskomplex. 
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Bilaga 1 Intervju 

Frågor som jag har använt mig under intervjuerna. 

Ålder? 

Hur uppfattar du offentlig konst?  

Vilka verk uppmärksamma du? 

Brukar du tänka och beundra ett verk när du ser det? 
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Bilaga 2 Susanna Arwin 

Jag blev intresserad av att höra vad konstnären till Den svenska tanten hade för tankar om 

ungdomar och offentlig konst tillsammans, bara för att höra vad en konstnär till en av verket 

som jag tagit upp tycker och känner för just det ämnet. Samtidigt så blev jag nyfiken av att 

höra vad hon känner för Den svenska tanten när hon hör talas om att det finns folk som vill 

flytta på verket. Jag fick tag på Susanna via hennes hemsida, densvenskatanten.se. Jag 

mailade till henne och sa att jag hade läst i en annons där en man hade skrivit att Den svenska 

tanten inte uppskattas där den står och att studenter aldrig kommer att visa den beundran som 

verket förtjänar. Då undrade jag lite över vad hon kände inför påståendet, om hon tycker att 

Den svenska tanten ska flyttas och vad hon har för synpunkter på ungdomar och offentlig 

konst. Detta var det svar hon skickade tillbaka. 

Tror visst att studenterna uppskattar tanten, kanske är det väldigt olika, många 

människor har inte fått inblick i konst o kultur o kanske därför inte har något intresse 

för det helt enkelt, det har ju funnits tillfällen då ungdomar kastat ölflaskor på tanten, 

Personligen tycker jag att fler skulle se skulpturen o allt det positiva den förmedlar i 

stan, så på det sättet är jag för en flytt. 

Fler ungdomar skulle behöva möjligheten att få inblick i vad konst verkligen är o hur 

man kan ha nytta av kreativitet i sitt liv, då skulle man ha en helt annan syn på konst, 

det vet jag av egen erfarenhet, när man vet innehållet i något blir det såå mycket 

intressantare...
37

 

Arwin skriver att hon är för en flytt precis som den som skrev artikeln på Smålandspostens 

hemsida. Dock framgår inte vart den skulle passa bättre men att den skulle flyttas till en plats 

som fler personer kan få uppleva det positiva med det som skulpturen förmedlar. 

Arwin skriver också att när innehållet har blivit förmedlat till åskådaren så får personen ett 

ökat intresse. Detta har även lyst igenom på intervjuerna då jag har förklarat vad vissa verk 

har för innehåll och då har deras intresse ökat. Att en konstnärs mening med ett verk är tydligt 

kan ge ett ökat intresse och därmed öka antalet människor som lägger märke till verket. 
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