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Abstrakt  
Jag har i min undersökning uppmärksammat den dolda konsten som alltid finns tillgänglig i 

vårt allmänna stadsrum. Utifrån tre platsbestämda offentliga konstverk behandlar denna 

uppsats frågeställningen, Hur används stadens offentliga konst av barn och unga i tre 

bostadsområden? Syftet med uppsatsen är att genom fältstudier undersöka hur konstverk i 

bostadsområden används av de barn och unga som bor där. De konstverk uppsatsen ställer i 

centrum har skilda egenskaper, tillkomst syften och estetiska utseenden. De är alla belägna i 

Stockholms ytterområden. Konstverken är exempel på de tre paradigm konstteoretikern 

Miwon Kwon delar in den offentliga konsten i. Uppsatsen ställer den offentliga konstens 

tänkta sätt att fungera enligt Kwon, mot den faktiska användningen jag observerat att 

undersökningens konstverk har fått av barn och unga. Barn och ungas sätt att använda konsten 

kan vara en ingång till att arbeta med offentlig konst i skolan. I uppsatsens slutdiskussion 

resonerar jag om hur man kan arbeta med den offentliga konsten som en betydelsefull och 

angelägen del i bildundervisningen.  

Jag ser mitt gestaltande arbete som ett komplement till uppsatsen, en aktiv 

process där jag arbetat med några av de frågor som uppkommit under undersökningens gång. 

Som en första kommentar till mitt ämne tecknade jag duvor. Jag funderade över vilka som 

använder den offentliga konsten och kom att tänka på alla de gånger jag sett bronsskulpturer 

användas av duvor. Bronsskulpturer var det jag främst förknippade med offentligkonst men 

under arbetets gång kom offentligkonst att bli mycket mer och jag övergav med tiden 

duvorna. Jag började istället arbeta med en stor illustration av en futuristisk lekplats. Under 

arbetet med illustrationen funderade jag över vilka platser i staden som barn använder och 

varför. Illustrationen blev sedermera bakgrunden till den figurativa, futuristiska modellen av 

en lekplats/stadsdel jag skapade. Jag arbetade med tredimensionella objekt i form av tre små 

hus i olika material. Husen är en förlängning av illustrationen och de är tänkta att fungera som 

lekstugor i staden. Min gestaltning kan ses som ett litet samhälle som fortsätter ut från väggen 

och tavlan och ut i rummet. 
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1. Inledning   

1:1. Bakgrund   

Jag flyttade nyligen till Västertorp som ligger söder om Stockholm, området består till största 

delen av höghus byggda på 50-talet. När husen var nybyggda restes ett stort antal 

bronsskulpturer, varav den idag mest representativa för området är Allan Runefelts Gubben 

och geten som finns vid tunnelbanestationen. Den fungerar som en symbol för Västertorp, 

men den är inte den dyrbaraste. Med tanke på den erkända konstnären, är den värdefullaste 

skulpturen Henry Moores Yttre och Inre form, vilken återfinns en aning undangömd intill 

torget. Dessa två skulpturer har följaktligen olika ekonomiska och estetiska värden. Som 

nyinflyttad uppmärksammade jag skulpturerna och jag funderade över hur de representerade 

Västertorp och vilken inverkan de hade på de boende i området. Västertorp är på inget sätt 

unikt när det gäller offentlig konst. Skulpturer och monument är ett återkommande inslag i 

vårt offentliga rum men för många av oss är de nästintill osynliga, vi ser utan att se. Att de är 

permanent placerade och lokalt fixerade bidrar kanske till att vi betraktar dem som en del av 

offentlighetens scenografi.1 

Nu följer en inledning till uppsatsens undersökning, med en kort bakgrund till 

hur den offentliga konsten har uppkommit i Sverige.  

Sverige har en lång och rik historia av offentlig konst och det var till en början 

kungahuset som ansvarade för den offentliga konsten och utsmyckningen. Ansvaret blev 

sedermera statens och statens konstråd inrättades som en myndighet under 

kulturdepartementet redan 1937. Konstrådets uppgift har sedan dess varit att förse statliga 

byggnader och miljöer med konst.2 Konstrådet har ett tiotal heltidsanställda och de anlitar 

utbildade och verksamma konstnärer för projektuppdrag. Varje år samarbetar de med cirka 30 

konstnärer. De anordnar särskilda portfoliedagar runt om i Sverige där konstnärer får 

möjlighet att presentera sin konst och sitt konstnärskap. Passande konstnärer kontaktas sedan 

för specifika beställningsuppdrag. För det mesta är det unga, oetablerad och lovande 

konstnärer som får uppdrag genom Konstrådet.3 

Konstrådet har sedan 1997 samarbetat med icke statliga aktörer så som kommuner, landsting 

och privata byggherrar.4 Men, det är inte bara staten och statens samarbetspartners som är 

                                                 
1 Sjöholm, Jessica (2005) Skulptur, klotter och “monument”, Uppsala universitet, elektroniskt publicerad artikel. 
(http://www.ep.liu.se/ecp/015/) 2009-03-18. 
2 Montgomery, Henry m.fl. (red.) (1987) “Konsten på väg att bliva allas...” Statens konstråd 1937-1987, 
Stockholm: Statens Konstråd, s. 6 ff. 
3 Fältanteckningar från 2009-04-19 informell intervju med yrkesverksam skulptör.  
4 (http://www.statenskonstråd.se), 2009-02-20. 
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avsändare till den konst vi möter i staden. Exempel på andra avsändare kan vara föreningar, 

företag eller privatpersoner. I Sverige finns dessutom den såkallade ”en procent regeln” som 

innebär att alla nybyggnationer ska investera i konst för en procent av den totala 

byggkostnaden. Det är dock inte alltid ”en procent regeln” efterföljs. Den offentliga konsten 

kan uppkomma på många sätt, det är inte ovanligt att det börjar med en tävling, där 

namnkunniga arkitekter och konstnärer blir inbjudna att delta. Men det är heller inte ovanligt 

att konst i staden produceras utan tillstånd, den kan skapas av människor som vill 

åstadkomma en diskussion eller den kan skapas av någon som har ett helt personligt syfte med 

sin konst.  

Ett nytt konstverk i det gemensamma stadsrummet väcker ofta många känslor 

och det är kanske inte så konstigt när det blir en oundviklig del av människors vardagsliv. Den 

offentliga konsten aktiverar glappet mellan olika tolkningssystem, referenser och ”koder”.5  

Uppställda i rummen mellan byggnaderna finns den offentliga konsten i vår närmiljö. Eller 

som konstnären Dan Wolgers uttryckte det ”konsten är lika naturlig i det offentliga rummet 

som en papperskorg”.6 Men, då papperskorgens funktion är bestämd och tydlig är konstens 

funktion det motsatta. Jag är intresserad av hur den offentliga konsten används. Används 

offentlig konst på ett oväntat sätt av stadens invånare?  

 

1:2. Syfte  
Jag vill undersöka hur den offentliga konsten faktiskt används av de barn och unga som lever 

sina liv i närheten av konsten. Offentlig konst är så vanligt förekommande att de kan likställas 

med hus, fabriker och kyrkor som symboler för att beskriva en stad.7 De allmänna 

konstnärliga gestaltningarna, blir likt arkitektur och träd en ständig kuliss för människans 

rörelse i staden. Jag är intresserad av vad konst kan ha för praktiska användningsområden för 

människan i staden och då vill jag främst fokusera på hur barn och ungdomar ser och 

använder konsten i sitt bostadsområde. Den offentliga konstens villkor är specifika och kan 

inte likställas med villkoren för produktionen av konst inom institutionens väggar.8 Den 

offentliga konsten är bunden till en specifik plats och den möts av olika människor några är 

                                                 
5 Gabrielsson, Catharina (2006) Att göra skillnad Det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och 
politiska föreställningar, Stockholm: KTH Arkitekturskolan, s. 235. 
6 Gunne, Nina (2003) ”Nya tider i Bagis”,  Arkitekten 9/2003, s. 12 f. 
7 Bradley, Karin m.fl. (red.)(2005) Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling mångfald och rättvisa, Kristianstad: 
Pocky, s. 215. 
8 Gabrielsson a.a., s. 255 f. 
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inte alls intresserade av konst och de skulle inte spontant besöka den konst som finns i den 

vita kuben.  

Ibland har ett offentligt konstverk en tydlig funktion, till exempel kan 

konstnären aktivt arbeta med att den konstnärliga gestaltningen ska fungera som ett 

minnesmärke. Men, när en konstnärlig gestaltning placeras ut i det offentliga rummet kan den 

få en oväntad användning av de människor som vistas i dess närhet. Det tänkta minnesmärket 

kanske inte allas fungerar som ett minnesmärke utan blir istället en mötesplats plats för 

ungdomar. Hur är det att växa upp och leva med en konstnärlig gestaltning i sin närmiljö? På 

vilka sätt används konsten? Används den offentliga konsten som lekplatser, monument eller 

mötesplatser?  

Jag vill att den offentliga konsten ska bli en betydelsefull och angelägen del i 

bildundervisningen. Min intention är att jag i den här undersökningen ska få syn på hur konst 

används av unga. Jag hoppas att resultatet av min undersökning ska bli en grundsten för mig 

att bygga min framtida undervisning på. Om jag blir medveten om hur konst används av unga, 

kan jag utforma relevanta konstlektioner riktade till eleverna i skolan. Jag tror att det är viktigt 

att se konsten ur ett ungdomsperspektiv för att kunna göra konstämnet intressant och 

motiverat för eleverna. Jag hoppas kunna väcka frågor bland eleverna om hur konst kan 

uppkomma utifrån ett syfte, men hur den sedan kan komma att uppfylla ett helt annat syfte när 

den ställs ut i stadens rum och kommer i kontakt med folket. Jag vill förmedla kunskaper om 

hur den offentliga konsten tillhör invånaren i staden.  Jag vill i min framtida bildundervisning 

problematisera konstens funktion i det offentliga rummet. Min tanke är att eleverna i skolan 

ska arbeta med skulpturala och samhällsengagerande konstprojekt i det offentliga rummet. Jag 

vill hålla lektioner där eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och gestalta skulptur.9 

Konstprojekt där eleverna arbetar med omvärldsanalyser, konstens funktion, platsidentitet, 

platsers sociala särart, historisk och nutida offentligkonst, lämpliga material att använda i 

gestaltning av offentlig konst och vilka konstverk som finns i staden och varför. Jag vill i den 

här undersökningen få kunskaper hur konsten används i staden. Den offentliga konstens 

användningsområden kan vara passande att ha som ingång i den bildundervisning som tränar 

elevernas förmåga att se och reflektera över den yttre miljöns form, färg och funktion.10  
 

                                                 
9 Skolverket (2000): Estetiska programmet – programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. 
Stockholm; Skolverket och Fritzes, s. 31. 
10 Utbildningsdepartementet (1998) Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritifshemmet, Lpo 94/ Lpfö 98. Skolverket och Fritzes, s. 4 f. 
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1:3. Frågeställning  
Min huvudråga är, hur används stadens offentliga konst av barn och unga i tre 

bostadsområden? 

 

1:4. Teori och tolkningsram 

Jag har använt mig av de teorier om platsbestämd konst som konstteoretikern Miwon Kwon 

utvecklat. Jag har ställt Miwon Kwons teorier om den offentliga konstens tänkta funktion, mot 

den faktiska användningen jag observerat att undersökningens konstverk fått av barn och 

unga. Jag har likaså använt mig av Miwon Kwons paradigm när jag valt konstverk till min 

undersökning. Miwon Kwon har sett på den offentliga konstens utveckling under de senaste 

35 åren i USA och delat in konsten i tre åtskilda paradigm. Den offentliga konsten i Sverige 

har en institutionell historia som är dubbelt så lång som den amerikanska, men trots skillnader 

i tid finns det många likheter.  

Det första paradigmet benämner Miwon Kwon som Art-in-public-places, konst 

på offentliga platser. Konsten finns i det offentliga rummet för konstens egen skull, den 

behöver inte ha en tydlig funktion utan är berättigad för att den just är konst. Det paradigmet 

omfattar den modernistiska abstrakta skulpturen. Skulpturerna är många gånger gjorda av 

någon välkänd manlig konstnär som normalt sett finns representerad på museum och gallerier. 

Dessa skulpturer är i förstahand inte utformade för en specifik plats med undantag för 

storleken, skulpturerna är vanligtvis väldigt stora och passar därför bra utomhus. Många 

företag och kommuner har investerat i en skulptur med ovan beskrivna kvaliteter.11 Konst 

tillhörande det paradigmet kallas även för ”plop art”, som släppt från ovan, med funktionen 

att ”utsmycka” en annars steril miljö. Något som var och är fortfarande vanligt förekommande 

i Sverige.12 

Det andra paradigmet art-as-public-spaces, konst som offentliga rum omfattar 

den mer design orienterade urbana konsten. Konsten har en tydlig funktion, exempelvis 

anlagda miljöer, parker, lekskulpturer och gatumöbler. Den konsten är påtaglig för den publik 

som inte är konstintresserad, för den är fysiskt tillgänglig för betraktaren, exempelvis kan en 

oansenlig parkbänk vara en konstnärlig gestaltning. Art-as-public-spaces är ofta i tydlig 

harmoni med platsen, den är inte en oberoende skulptur utan kan ses som miljödesign, 

                                                 
11 Kwon, Miwon (2002), One place after another, Site-specific art and locational identity, USA: The Mit press, 
s.60 f. 
12 Ibid., s. 247. 
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gestaltning i meningsfull dialog med omgivande arkitektur och landskap.13 Det beskrivna 

paradigmet är något som jag uppmärksammatt i Sverige som en designboom av gatumöbler 

och nya utformningar av torg, exempelvis står Stortorget i Malmö på tur för en ny konstnärlig 

omarbetning.14 

Det tredje paradigmet Art-in-the-public-interest model eller ”new genre public 

art”, konst i allmänhetens intresse, rymmer den konst som tar upp sociala frågor, 

samhällsaktivism och samhällsintresset. Konst baserad på ett samhälls engagemang, där 

kontexten är betydelsefull och där relationen mellan konstnären och publiken kan komma att 

bli det faktiska konstverket.15 Konstnärerna verksamma inom detta paradigm utrycker sig 

både i traditionella och mer otraditionella medier. Suzanne Lacy är projektledare, kritiker och 

en välkänd konstnär inom det paradigmet och jag har i första hand använt mig av hennes bok 

Mapping the terrian, new genre public art, från 1995. Jag känner endast till några få Svenska 

exempel på Art-in-public-interest, men jag antar att det är för att det är ett relativt nytt sätt att 

arbeta med offentlig konst i Sverige. 

 

2. Undersökning 

2:1. Empiri  
Undersökningens material består av tre fältstudier, utförda i närheten av offentliga konstverk. 

De konstverk jag valt att undersöka utgör exempel på de tre ovan beskrivna paradigmen 

Miwon Kwon fastställt. Innan jag valde vilka verk jag ville undersöka bestämde jag mig för 

att de skulle representera olika formspråk, konstnärer, tillkomst syften och tidsperioder. Det 

har varit svårt att välja vilka tre verk jag skulle undersöka. Jag ville att varje 

undersökningsobjekt skulle vara en tydlig representant för sitt paradigm, samtidigt som jag 

hela tiden ville välja några av de offentliga konstverk som jag personligen tilltalades av. Då 

min undersökning bygger på de tre utvalda verken, har jag ägnat mycket tid till att granska 

Stockholms offentliga konstutbud. Jag har valt verk belägna i Stockholm för att det är en stad 

jag känner väl, det hade också betydelse att konstverken fanns inom ett för mig rimligt 

resavstånd.  

Jag har många gånger varit nära att överge paradigmens kriterium då jag 

upptäckt offentliga konstverk som jag tyckt om för deras historia, funktion eller upphovsman. 

                                                 
13 Kwon a.a.,s. 65 ff. 
14 Andersson, Camilla, Göransson, Sten (2009) STORTORGET, Program för projekttävling, Malmö Stad. 
15 Lacy, Suzanne (1995), Mapping The Terrain, New Genre Public Art, USA, Seattle, Washington: Art/Cultural 
Studies Bay Press, s. 19 ff. 
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Jag fastnade för Elli Hembergs abstrakta Fjärilen som restes 1980 i Rålambshovsparken, men 

valde bort konstverket för att konstnären hade tänkt att verket först skulle fungera som en 

busshållplats.16 Trots att det aldrig kom att användas som busshållplats var grundtanken med 

skulpturarbetet funktionellt och konstverken i paradigmet om art-in-public-places bör inte ha 

en tydlig funktion. Att Rålambshovsparken är någorlunda centraltbeläget var ytligare en 

anledning till att jag inte valde verket. Rålambshovsparken används som en aktivitetsplats och 

kan ses som en idrottsplats för närboende, men det är också en plats som människor som inte 

bor i närheten åker till för att umgås. Jag beslutade mig med hänsyn till hur 

Rålambshovsparken fungerar, för att undersökningens skulpturer skulle ligga i 

bostadsområden. Jag ville att konstverken skulle vara en del av människors vanliga närmiljö 

och Stockholms förorter har precis som andra europeiska städer, sedan 1960-talet blivit den 

dominerande livsmiljön för det stora antalet människor.17 Därför bestämde jag mig för att 

konstverken främst skulle vara belägna i närområden till Stockholm. Historiskt sätt har det 

funnits en vilja att föra ut ett aktivt kulturutbud till förstäderna. Det finns följaktligen gott om 

offentlig konst i Stockholms närområden.  

Skälet till att jag beslutade mig för att hålla mig till paradigmens kännetecken 

var att jag hoppades få se något nytt och oväntat. Min avsikt var att undersökningens 

konstverk skulle ge mig ett omfångsrikt och brokigt material att arbeta med. Utan att göra 

några avvikelser från paradigmens kännetecken fann jag slutligen tre konstverk som var för 

sig är skarpa exempel på de olika paradigmen. Nu följer en presentation av undersökningens 

tre konstverk och de platser de återfinns på. Samtliga konstverk är platsbestämda i det 

avseendet att de är utformade med hänsyn till de fysiska element som varje plats har i form 

av: längd, djup, höjd, ljus, trafikmönster, proportioner på torg och byggnader.18 Kartor för att 

hitta till konstverken finns längst bak i uppsatsen.  
 

                                                 
16 Engman, Anders (1998) Skulpturernas stad, Strövtåg bland Stockholms äldre och nya skulpturkonst, Lund: 
Wallin & Dalholm, s. 119. 
17 Bradley a.a., s. 43 f. 
18 Kwon a.a., s. 10. 
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Bild 1 Arkitekta Skulpturum, Foto: Författaren 
 

Undersökningens första konstverk är den abstrakta skulpturen Arkitekta Skulpturum som står 

mitt bland höghusen i Stockholmsförorten, Fisksätra. Fisksätra är en tätort i Nacka kommun, 

området byggdes i början av 70-talet som en del av det omtalade miljonprogrammet. 

Miljonprogrammet är benämningen på det bostadsbyggande i Sverige som planerades mellan 

1965 och 1975 och som skulle råda bot på bostadsbristen och trångboddheten. Arkitekta 

Skulpturum upprättades 1975 efter att kommunen anordnat en konsttävling om områdets 

konstnärliga utsmyckning, konstnären Bertil Herlow Svensson vann tävlingen. Bertil Herlow 

Svensson är känd för sin konstruktivistiska konst och han finns även representerad på 

moderna museet. Andra konstverk som jag sett av honom liknar Arkitekta Skulpturum i form 

och material. Jag antar att Bertil Herlow Svensson i arbetet med skulpturen för Fisksätra 

främst har bejakat platsens rymd. Arkitekat skulpturum är representativ för det paradigm som 

Kwon (2002) kallar för art- in-public-spaces. Konstnären är manlig, han finns representerad 

på museum, konstverket är Fisksätras största skulptur och konstverket är en fristående icke 

föreställande skulptur. Arkitekta Skulpturum är en stor autonom skulptur, den är åtta meter 

hög och den återfinns intill en gångväg som heter Fisksätra allé.19 Gångvägens underlag 

                                                 
19 Sillén, Gunnar m.fl. (red.)(1998), Konst i nacka, Nacka: Biblioteks- och kulturnämnden i Nacka, s. 38. 
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består av traditionella betongplattor som är 30x30 cm stora, betongplattorna är lagda i 

”helförband” som bildar ett rutmönster och de ligger på samma sätt under skulpturen. 

Arkitekta Skulpturum består av fyra likadana skruvade former av aluminiumrör som är 

sammanfogade två och två på höjden. Några av betongplattorna i marken under skulpturen är 

utbytta mot infällda fyrkantiga lampor. När skulpturen var ny fungerade lamporna och de 

belyste konstverket underifrån.  

 
   Bild 2 Torget i Bagarmossen, illustration av, NoD Arkitekter 
 

Undersökningens andra konstverk har en tydlig funktion, jag har valt att undersöka en 

offentlig miljö, torget i Bagarmossen. Bagarmossen ligger söder om Stockholm och tillhör 

Skarpnäcks stadsdelsområde. Bagarmossen är ett område där de flesta hus byggdes på 50-

talet, men husen runt torget är från olika årtionden och de finns hus från 1950, 1980 och 2000. 

Torget i Bagarmossen fick en ny gestaltning av konstnären Dan Wolgers och 

landskapsarkitekterna på NoD Arkitekter, 2003. De har samarbetat med torgets gestaltning 

och skiljer inte på det konstnärliga arbetet och det arkitektoniska arbetet. Torget är ett tydligt 

exempel på vad Kwon (2002) benämner som art-as-public-spaces, konst som allmän plats, 

torget är utformat med hänsyn till platsens befintliga livsmiljö. Torget ligger vid 
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Bagarmossens tunnelbana. Närmast tunnelbaneuppgången finns ett runt traditionellt torg med 

träd och bänkar placerade som en ytter cirkel, innanför bänkarna finns det anlagda rabatter i 

organiska former. Går man rakt över torget från tunnelbanan kommer man ut på en kulle av 

konstgräs. På kullen finns några stora rosa plåtskivor i en ring, tittar man närmare ser man att 

de föreställer de fem världsdelarna. Några av plåtskivorna har ”ramlat” ur ringen och de som 

föreställer Nord- och Sydamerika ligger på kullens kant. Nedanför kullen finns en liten 

grusplan, där ligger fler rosa plåtskivor, bland annat den som föreställer Australien. Det finns 

stentrappor runt om kullen som leder ner till grusplanen, grusplanens yttre form bildar små 

bågar. Kullen på torget kallas i folkmun för ”prinsesstårtan”, de rosa plåtskivorna på kullens 

topp ser ut som en ros som hamnat på snedden och grusplanens form för tankarna till ett 

tårtpapper. I ytterkanten av torget finns en ramp som de fordon som måste passera över torget 

kan använda.  

 

 
Bild 3 Bäckravinen i Vårby gård, Foto: Författaren 
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Bild 4 Hagia Sophia i Istanbul, bild från (http://www.nivel.nl/content/Istanbul-Hagia-Sophia.jpg)  

 
 

Undersökningens tredje konstverk har varit det svåraste att hitta. Det finns många utländska 

exempel på platsspecifik konst som arbetar med sociala frågor och samhällsintressen. Men att 

hitta ett bra exempel till den här undersökningen har varit svårt. Jag fann slutligen ett 

konstverk som passade bra, dels för att det ligger i ett liknande bostadsområde som 

undersökningens övriga två verk. Och dels för att det är ett tydligt exempel på den konst som 

ryms inom paradigmet för Art-in-the-public-interest.  

Konstverket är beläget i söderförorten Vårby gård i Huddinge kommun. Vårby 

gård ligger vid Mälaren och byggdes i början av 70-talet. Vårby gård är precis som Fisksätra 

ett område som räknas till miljonprogrammet.  

Kulturprojektet, Kulturkontoret i Vårby gård genomfördes av Huddinge 

kommun 2003-2005. Projektet startades av åtta kulturarbetare som drev olika projekt. Det 

konstnärliga arbetet skulle integreras med de redan pågående sociala processerna kring 

stadsutveckling, integration, folkhälsa, skola och näringsliv. Konstnärerna arbetade 

tillsammans med medborgarna i Vårby gård och när projektet startade fick deltagarna tillgång 

till en lokal i centrala Vårby gård. Lokalen döptes till Kulturkontoret, där hölls seminarium 

och workshops, där alla som ville var välkommen att delta. Inom ramarna för Kulturkontoret i 

Vårby gård startade konstnären Bo Samuelsson tillsammans med deltagare från muslimska 

föreningen, personal från St. Mikaelskyrkan och arkitekten Mats Fahlander arbetet med ett 

monument i Vårby Gård. Bo Samuelsson kände att de boende till en början såg på 
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konstnärssatsningen med skepsis. Konstnären ville inte att de boende skulle känna sig utsatta, 

som att de behövde hjälp av godhjärtade konstnärer som tar hand om de stackars människor 

som bor i Vårby gård. Samuelsson valde istället att be de boende om hjälp, deras deltagande 

och engagemang var en förutsättning för att konstprojektet skulle bli verkligt.  

Gruppen som bildades enades om att uppföra en osynlig kopia av Hagia Sophia. 

Hagia Sophia ligger i Istanbul. Byggnaden uppfördes på 500-talet för att fungera som 

Bysantinsk kyrka, men efter den turkiska erövringen 1453 användes den som moské. Hagia 

Sophia har därför en historisk betydelse för islamisk kultur och kristendom. Att uppföra en 

kopia av byggnaden i Vårby gård ansågs ha ett symboliskt värde för integrationsarbetet då 

många av de boende i Vårby gård har rötter i Turkiet.20 Hagia Sophia är en stor byggnad och 

det var ekonomiskt och tekniskt omöjligt att bygga en materiell kopia av den så därför 

bestämde gruppen att kopian skulle vara osynlig. Under de år som gruppen arbetade med 

projektet växte en rad olika gestaltningar fram, gruppen projicerade byggnaden med hjälp av 

ljus, de åkte till Istanbul och utförde där framför Hagia Sophia ett musikstycke som gestaltade 

den osynliga kopian i Vårby gård. Arbetsgruppen kom slutligen fram till att arbetet med att 

bygga kopian hade fört dem närmare varandra och att de hade byggt Hagia Sophia i sina 

hjärtan. För att projektet skulle bli synligt för flera arbetade gruppen vidare. Bäckravinen är 

en naturlig sänka i Vårby gård, sänkans proportioner visade sig ha den exakta formen av en 

inverterad Hagia Sophia. Gruppen bestämde sig för att uppför den osynliga kopian, i skala 1:1 

i bäckravinen. Idag finns dessutom Hagia Sophias förening i Vårby Gård. 

 Förutom mina fältstudier har jag gjort ett ateljébesök hos en yrkesverksam 

skulptör för att samtala om hur den offentliga konsten blir till i staden. Av honom fick jag en 

bakgrund till hur den offentliga konsten i Sverige kan uppkomma. Jag har även genomfört en 

längre telefonintervju med konstnären Bo Samuelsson. Den första kontakten med Samuelsson 

skedde via ett mejl där jag ställde några frågor om projektet i Vårby gård. Jag frågade om han 

skulle beskriva det osynliga monumentet av Hagia Sofia som en skulptur?. 

Om det fanns någon skylt eller annan markör i bäckravinen som berättade om projektet och 

om han hade arbetat med de barn och unga som bor i Vårby gård? Bo Samuelsson förslog att 

jag istället skulle ringa honom och vi bestämde en tid när telefonsamtalet skulle äga rum. 

Under telefonsamtalet fick jag svar på mina frågor och en klarare kunskap om hela projektet.  

 

 

                                                 
20 (http://www.bosamuelsson.se/bosamuelsson.htm) 2009-04-14 
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2:2. Metod  
Jag har valt att arbeta med en kvalitativ forskningsmetod där jag genom 

undersökningspersonerna försöker förstå fenomen i omvärlden och använder mig av 

observation och intervju. Undersökningen är en fältstudie där jag har analyserat och tolkat 

mitt material utifrån Miwon Kwons teorier om den platsbestämda konstens skilda tillkomst 

syften och tänkta funktioner. Jag har under hela arbetets gång läst relevanta texter för min 

studie.  

Jag startade min undersökning av den offentliga konsten med att göra min 

gestaltande del. Jag började arbeta med en stor illustration där jag försökte att inte fastna i de 

etablerade föreställningar som jag har om staden. Samtidigt som jag arbetade med 

illustrationen utforskade jag Stockholms offentliga skulpturer. Jag fotograferade många 

skulpturer och talade med människor om konst i staden. Jag samlade och sorterade mina 

fotade bilder och de bilder jag hittade i tidningar och på Internet. Min bildsamling var ett sätt 

att ringa in området och få syn på vad offentlig konst kan vara. För att lära känna fältet 

ytterligare gjorde jag ett ateljébesök hos en yrkesverksam skulptör. Han arbetar med offentlig 

gestaltning och i samtal med honom fick jag grundläggande kunskaper om hur ett 

gestaltningsuppdrag i det offentliga rummet beställs och projekteras.  

Jag hade tidigt ett barn- och ungdomsperspektiv på min undersökning och jag 

såg i första hand på skulpturer som riktade sig till min undersökningsgrupp. Jag var till en 

början främst intresserad av lekskulpturer, konst med en tydlig funktion för barn. Men, jag 

bestämde mig för att lekskulpturernas funktion för barn och unga var allt för tydlig och 

fastställd. Jag ville inte göra en undersökning där jag redan i början kunde ana vad 

slutresultatet skulle visa. Jag bestämde mig för att undersöka skulptur som inte riktar sig barn 

och unga. Undersöknings konstverk är inte exempel på barn och ungdomars egen kultur som 

tillexempel graffiti eller street-art är. Den offentliga konsten i den här undersökningen kan 

snarare ses som oundvikliga för alla de människor som vistas i staden.  

Jag började det viktiga arbetet med att hitta undersökningens konstverk. Jag var 

främst fokuserad på offentlig skulptur, men under arbetets gång kom jag att överge skulptur 

begreppet som jag först kände det, som en benämning på tredimensionell form. Jag fick svårt 

att definiera skulpturbegreppet, vad är skulptur? Och vad är en tolkning av en skulptur? Hagia 

Sophia är ett osynligt monument och ett bra exempel på den nya genren av offentlig konst, 

men kan en skulptur vara osynlig? Konstnären Bo Samuelsson säger att han ser Hagia Sophia 
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som en social skulptur.21 Samuelsson refererar till den tyske skulptören Joseph Beuys som 

arbetade med installationer och auktioner. Beuys såg sitt arbete som en social skulptur och 

menar att en fysisk skulptur kan vara osynlig.22 Jag har inget enkelt svar på vad skulptur är! 

Att förenkla skulpturbegreppet genom att definiera skulptur som det upphovsmannen kallar 

skulptur, fungerar inte på undersökningens tre konstgestaltningar. Dan Wolgers och 

landskapsarkitekterna på NoD arkitekter kallar inte sitt projekt för skulptur och Dan Wolgers 

säger att ”rosen” på den gröna kullen ”förefaller vara en skulptur, men är det inte”.23 Objektet 

på kullen kallar han för en ”sakvara”, likställd med en papperskorg eller en gatlykta.24 

Skulpturbegreppet är komplext och trots att jag gärna skulle vilja bidra till att utvidga 

skulpturbegreppet bestämde jag mig för att benämna undersökningens konstverk som 

platsbestämd offentlig konst. Inte för att jag vet exakt vad konst är. Men för att inte trassla in 

mig i allt för stora frågor använder jag benämningen konst likt teoretikern Miwon Kwon som 

en överskrift och ett samlingsnamn för undersökningens skulpturer och offentliga 

gestaltningar.  

Min undersökning gick in i en ny fas och jag avslutade arbetet med 

illustrationen. Illustrationen blev en förberedande teckning och en introduktion till 

undersökningen. Jag övergick till att arbetet med tredimensionella objekt. Arbetet i ateljén 

gick bra, men jag hade problem med att bestämma mig för vilka konstverk i staden jag skulle 

undersöka. Under några veckor arbetade jag därför mycket med min gestaltning samtidigt 

som jag funderade över vilka konstverk jag ville undersöka. Efter att jag besökt Arkitekta 

Skulpturum, Bagarmossens torg och det osynliga monumentet av Hagia Sophia, bestämde jag 

mig slutligen för att de skulle ligga till grund för min studie. Min gestaltning var i det 

närmaste färdig när jag påbörjade mina fältstudier. Jag genomförde fältstudier i Fisksätra, 

Bagarmossen och Vårby gård. Jag genomförde mina fältstudier mellan klockan 13.00 och 

16.00 på eftermiddagar, med syftet att de var den tiden då de flesta barn och unga skulle vara i 

rörelse. Jag observerade konstverken och människorna i dess närhet, jag samtalade med de 

barn och unga jag mötte. Jag fotodokumenterade och samlade in de artefakter jag fann 

relevanta för studien. Jag har erfarit det svåra i att göra en fältstudie på en offentlig plats. 

Trots att jag har kommit att bli välbekant med de platser konstverken återfinns på, träffade jag 

ständigt nya människor. Det gör att mina informanter ofta har bemött mig med 

misstänksamhet. Jag betraktar det som en sund misstänksamhet då jag är en okänd vuxen i det 
                                                 
21 Telefon intervju med konstnären Bo Samuelsson, 2009-05-06 
22 Ekstrand, Lars (1998) Varje människa en konstnär, Göteborg: Bokförlaget Korpen, s.101 f. 
23 Gunne a.a., s. 15. 
24 Ibid., s. 15. 
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offentliga rummet. Jag har under min utbildning gjort fältstudier vid ett flertal tillfällen och 

mina samlade erfarenheter säger mig att det är en intressant, men komplicerad metod att 

samla information på. Jag upplevde att den här undersökningen blev extra komplicerad då 

min undersökningsgrupp bestod av barn och unga i det offentliga rummet. Men, min avsikt 

var att se det spontana mötet med konsten och därför blev jag tvungen att genomföra samtalen 

omedelbart. Att hålla i ett informellt samtal är problematiskt därför att jag måste ställa de rätta 

frågorna i det löpande händelseförloppet. Trots att jag hade förberett öppna frågor var det 

svårt att ställa dem på rätt sätt.25 Många gånger upplevde jag att de barn och unga jag mötte 

uppfattade mig som en auktoritär vuxen. Jag upplevde att jag hindrade den pågående 

aktiviteten och att min närvaro gjorde att de inte fullföljde den. Jag lärde mig under studiens 

gång, när jag skulle ställa frågor och när det var bäst att bara observera. Min tanke var att 

undersökningens tre konstverk skulle visa på olika saker och att en jämförelse dem emellan 

skulle vara intressant. Att bedriva fältstudier på tre olika platser tar tid, men jag har samlat 

betydelsefull data för att kunna resonera kring på vilka sätt den offentliga konsten kan 

användas av barn och unga. 

Under mina fältstudier besökte jag skolor i de bostadsområden där 

undersökningens konstverk finns. Tanken med att besöka skolorna var att jag skulle träffa de 

bildpedagoger som arbetade där för att se om de arbetat med den offentliga konsten i 

bildundervisningen. Jag var främst intresserad av om de arbetat med just det konstverk jag 

studerade i deras närmiljö. De svar jag fick gav mig anledning att fundera över hur man skulle 

kunna arbeta med stadens konst i bildundervisningen.   

 

2:3. Bearbetning och analys 
Fältstudierna är gjorda i samma ordning som jag i den här uppsatsen har presenterat 

konstverken, först Arkitekta Skulpturum i Fisksätra, sen torget i Bagarmossen och slutligen 

Hagia Sophia i Vårby gård. I de följande avsnitten berättar, beskriver och analyserar jag mina 

fältstudier och mina tolkningar av den data jag samlat in.  

 

2:3:1. Arkitekta Skulpturum symbolen för Fisksätra 
Första gången jag besöker Arkitekta Skulpturum tar jag Saltsjöbanan till Fisksätra. Det tar 

ganska lång tid att åka, när jag kommer fram slås jag av att Fisksätras station ser så 

annorlunda ut i jämförelse med de stationer jag passerat. På vägen ut till Fisksätra ser jag 

                                                 
25 Kullberg Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 112. 
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skog, hav och små enfamiljshus i trä. Fisksätra är däremot en tätort, med många höghus som 

trängs på en liten yta. Med tiden kommer jag att uppleva Fisksätra som en liten by, för alla jag 

möter där hejar på mig. Människor jag aldrig mött tidigare, en tjej med cykel, en man med en 

vit papegoja på axeln, en kvinna med barnvagn, alla hejar de.  

Jag sitter vid Arkitekta Skulpturum, människor går förbi på gångvägen, mellan 

mig och skulpturen, solen skiner och Arkitekta Skulpturums skugga faller över stenplattorna 

på gångvägen. Skuggorna bildar ett vackert mönster. Jag tycker att Arkitekta Skulpturum 

liknar en stor klätterställning. Jag klättrar upp i skulpturen men det är svårare än jag trodde, 

jag kommer inte upp särskilt högt och jag får anstränga mig ordentligt för att ta mig ner igen. 

En kille med en liten hund kommer gående på gångvägen, jag frågar om han vet något om 

skulpturen. Han svarar att vi brukade klättra i den när vi var yngre, men inte nu längre. Han 

säger att monumentet har funnits här länge, han kom till Fisksätra 1986 och då fanns den här. 

Jag upptäcker att någon har klottrat på skulpturen. Det står, - jag var här 89 -, kanske är det 

killen jag just talat med som skrivit det. Skulpturen uppfördes 1975, den har funnits i 

Fisksätra i 34 år och är i det närmaste oförändrad, den står fast på samma plats år efter år. Jag 

drar slutsatsen att det är för den skull de flesta människorna på gångvägen inte 

uppmärksammar den åtta meter höga skulpturen eller ”monumentet” som de jag möter kallar 

den för. Arkitekta Skulpturum är ett av flera konstverk längs gångvägen och den restes inte 

som ett monument för att hylla en person eller en händelse. Men, skulpturen har med tiden 

kommit att ses som ett ”monument” av de boende, ett ”monument” för platsen Fisksätra. En 

symbol och en identitetsmarkör för Fisksätra, som de flesta barn och unga jag möter 

uppskattar. Arkitekta Skulpturum associeras med området och det kan ses som ett kännetecken 

för området. Konstverket används bland annat som en symbol av föreningar och företag som 

är verksamma i området. Ett exempel, är den förenklade bilden av ”monumentet” som jag 

upptäcker i en broschyr för Fisksätra Scoutkår. 

 
Bild 5: Arkitekta Skulpturum som symbol för Fisksätra scoutkår. 
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Från en närbelägen skola ser man ”monumentet”, jag står på skolgården och pratar med de 

elever som går förbi. Jag frågar vad de tycker om Arkitekta Skulpturum, ingen jag frågar vet 

vad konstverket heter eller vem som gjort det. Alla säger ”monumentet” och jag får många 

förslag på vad det föreställer, en fjäril, ett fiskeredskap eller en motorkross bana. En kille 

säger att den endast är till för att vara fin. Jag går in i skolan för att tala med den bildlärare 

som arbetar där, hon ska precis starta en lektion och jag kommer oanmäld. Av den 

anledningen blir vårt samtal kort, men jag passar på att fråga om hon använt sig av 

”monumentet” i bildundervisningen. Det har hon inte gjort, men hon säger att det skulle hon 

absolut kunna göra. Mina egna tankar om hur man skulle kunna använda Arkitekta 

Skulpturum i undervisningen är något jag återkommer till i uppsatsens slutdiskussion.  

Eleverna jag talar med på skolgården berättar alla att de har klättrat i Arkitekta Skulpturum, 

men att den är svårklättrad, en tjej säger att den är hal och uttrycker det som att det bara går 

att komma upp till första våningen. Fast senare får jag höra talas om att det finns några som 

har lyckats klättra hela vägen upp. Jag tolkar det som att monumentets form lockar åskådaren 

till att klättra. I området finns det flera traditionella lekplatser som erbjuder en liten lekyta 

anpassad för barn. Idag dominerar några få tillverkare utformningen av lekplatser och det 

medför att de har en likformlig gestaltning, utan anpassning till den plats de återfinns på. Men 

leken slutar inte när vi lämnar lekplatsen. Leken är för alla åldrar och med ett fritt sinne kan vi 

se på skulptur och arkitektur som verktyg för lek.26 Arkitekta Skulpturum är en inbjudande 

klätterställning trots att den är svårklättrad och under mina fältstudier ser jag ingen som 

försöker klättra på konstverket. Kanske är det något man bara gör om man inte har 

erfarenheten av hur svårt det är.  

Jag får syn på två pojkar som kommer gåendes längs Fisksätra allé, de bär på 

varsin träpinne och den ena talar i mobiltelefonen och den andra spelar hög musik med sin 

telefon. Han som talar i telefonen går in i skulpturen för att kunna tala ostört, hans kompis 

väntar vid gångvägen, när pojken avslutat telefonsamtalet slår han lite förstrött med träpinnen 

i ”monumentet” och det uppstår ett klingande ljud, pojkarna fortsätter gångvägen bort. De två 

pojkarna är precis som de andra boende i området välbekanta med ”monumentet” för 

Fisksätra.  

 

 

 
                                                 
26 Lefaivre, Liane & Döll, Henk (2007), Ground-up City Play as a design tool, Rotterdam: Oio publishers, s.28. 
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2:3:2. En rosa ros som rutschkana 
Jag bestämde mig tidigt för att välja Bagarmossens centrum som en av undersökningens tre 

platsbestämda konstverk. Jag minns när det nya centrumet i Bagarmossen stod färdigt. Jag såg 

bilder på torget i olika tidningar och jag tänkte att det såg vackert ut. Det var främst att jag 

tilltalades av den rosa färgen, som är en del av torget. Jag tyckte om den sällsynta och lekfulla 

färgen i det offentliga rummet. I efterhand har jag tagit reda på att det nya torget blev till 

2003.27 Jag tänkte att jag skulle besöka det då, men det dröjde fem år tills jag åkte till 

Bagarmossen för att se torget i verkligheten. NoD Arkitekter och konstnären Dan Wolgers har 

tillsammans arbetat från första skiss med utformningen och de skiljer inte på det 

arkitektoniska arbetet och den konstnärliga utsmyckningen. Dan Wolgers har själv bott i 

Bagarmossen i femton år och han tycker att klimatet har hårdnat de senaste åren.28 Därför 

fanns det tankar om att det nya torget skulle fungera som ett vardagsrum för alla åldrar, inte 

minst för barnen och deras föräldrar. Förhoppningar fanns att bygga bort sociala problem 

genom att uppmuntra till möten, skapa en tryggare och vackrare plats. 

Jag kliver av bussen, jag har aldrig åkt buss till Bagarmossen förut. Jag är på väg 

till torget när jag går förbi en port med en skylt där det står att, bild- och formklassen har 

flyttat. Jag tänker att det är bra om det finns en bild- och formklass i närheten av torget. Jag 

frågar en kvinna som kommer gående på gatan, om hon vet vart bild- och form klassen har 

flyttat. Av en lycklig slump visar det sig att hon är ansvarig för klassen. Hon är bildpedagog 

och jag får följa med henne till den nya lokalen som ligger i anslutning till torget. Vi pratar en 

stund och jag frågar om hon arbetat med torget i bild- och form undervisningen. Det har hon 

inte gjort, men hon säger att det är en bra idé och att hon kanske kan göra det i framtiden. För 

tillfället arbetar eleverna med ett skulpturalt, landart projekt, de har tittat på den skånske 

skulptören och konstnären Lars Viks kända Nimis skulpturer vid havet i Kullbergs 

naturreservat, i Skåne. Eleverna har gjort mindre modeller i samma still och de ska snart ha en 

utställning.  

Intill torget som Dan Wolgers och NoD landskapsarkitekter utformat finns 

ytterligare ett torg. På det torget finns det en fontän och torghandel, stånd med frukt och 

grönsaker. Några jag talar med säger att de upplever att torget fungerar mer som en 

mötesplats, att det är ett mer liv och rörelse där än på Wolgers och NoDs torg. 

                                                 
27 Gunne a.a., s. 12 f. 
28 Ibid., s. 12 f. 
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           Bild 6: ”Prinsesstårtan” på torget i Bagarmossen, Foto: Författaren 
 
 

Men, alla jag frågar säger att barnen föredrar kullen av konstgräs som finns på det torg som 

Dan Wolgers och NoD landskapsarkitekter har gjort. Under mina fältstudier observerar jag att 

det ofta leker barn på ”prinsesstårtan”. De vuxna som går över torget tar trapporna eller går 

ner för rampen, men barnen tar oftast vägen över kullen. De sitter en stund mitt i ”rosen” eller 

åker rutschkana ner för de ”rosblad” på kullens kant, som föreställer Nord- och Sydamerika. 

Två barn stannar till vid kullen och ”rosen”, de leker. De berättar att de snart ska gå på 

pianolektion, men att den inte börjar förrän om en halvtimme. De leker med sina nothäften, 

nothäftena får åka kana ner för kullen. De bor i närheten, men när jag frågar vad kullen 

föreställer säger de att de inte vet, men att de rosa plåtskivorna är äggskal. Jag blir förvånad 

över svaret, alla jag talat med tidigare har sagt att kullen föreställer en ”prinsesstårta”, men 

naturligtvis kan det vara äggskal.  

Senare samma dag ser jag en familj som köper korv i gatuköket vid torgets hörn. 

De vuxna sätter sig på de bänkar som finns i en cirkel på det övre torget, barnet i familjen 

sätter sig däremot mitt i ”rosen”. Jag tänker att det ser mysigt ut och att barnet måste ha bra 

utsikt över torget därifrån. På de bänkar som står i en cirkel på det övre torget sitter det mest 

pensionärer och män som dricker öl. Rabatterna som finns innanför bänkarna är dåligt skötta 

och jag tycker att det känns lite sorgset. Kullen däremot är grön och fin, det är ett fint 

material, konstgräs. De flesta barn och unga jag observerar leker aktivt på torget, jag ser barn 

och unga som cyklar, åker skateboard och rollerblads. Torget fungerar som ett stort lekområde 

med många funktioner för barn och unga.  
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2:3:3. Ett osynligt monument 
Tunnelbanan kommer ut ur en tunnel, spåret går högt upp i luften över sänkan som kallas för 

Bäckravinen. Tåget stannar i Vårby gård, jag kliver av. Från perrongen ser jag ner på 

Bäckravinen, den ligger mellan en inhägnad skolgård och ett bostadsområde. Jag hoppas att 

det ska finnas en skylt som berättar om det osynliga monumentet som finns i bäckravinen. Jag 

går runt hela området på jakt efter en skylt eller nånting som ska tydliggöra exakt var 

monumentet finns. Tyvärr hittar jag inga tecken, Jag bestämmer mig för att besöka St. 

Mikaelskyrkan för jag vet att några ur kyrkan var aktiva i arbetet med att uppföra 

monumentet. Jag möter en man som berättar att han varit med i projektet, han säger att sänkan 

har exakt samma mått som Hagia Sophia. Han berättar att det finns en arbetsgrupp som 

fortfarande arbetar med projektet, men att det inte finns någon skylt vid bäckravinen som 

berättar om projektet.  

Jag är osäker på om jag kan undersöka vilken funktion ett osynligt konstverk har 

för barn och unga i området.  Men, jag lockas av projektet och det är ett bra exempel på 

offentligkonst som jobbar med ett samhällsengagemang i fokus. De som arbetat med projektet 

ansåg att de först och främst hade byggt ett monument av Hagia Sophia i sina hjärtan. Kanske 

kan jag undersöka om några av de unga jag möter också bär på ett monument av Hagia Sophia 

i sina hjärtan, eller kanske är de med i den förening som bildades i samband med uppförandet 

av Hagia Sophia. 

Nästa gång jag åker till Vårby gård tar jag med mig några illustrationer som 

konstnären, Bo Samuelsson har gjort av Hagia Sophia. Jag tänker att bilderna ska förtydliga 

projektet och underlätta samtalet med de jag möter. Det är många barn och unga som leker i 

området. Den ny upprustade skolgården i närheten av Bäckravinen fungerar som en lekplats 

även efter skoldagens slut. Där träffar jag några barn som jag frågar om de känner till att det 

finns ett osynligt monument i Bäckravinen. Det utbryter en diskussion dem emellan, en kille 

frågar om det är den som luktar sockervadd? En något äldre tjej säger att det inte kan lukta 

sockervadd av något som är osynligt. Men den yngre killen försvarar sig med att det kan det 

visst göra och han har känt lukten hela dagen. En annan tjej i gruppen frågar vart, vart finns 

monumentet? Jag får beskriva hela projektet och en tjej säger att hon vill gå in i Hagia Sophia. 

Jag pekar ut vart i Bäckravinen det osynliga monumentet finns.  

Jag träffar ett ungt par och jag frågar om de känner till Hagia Sophia i Vårby 

gård? De är båda från Turkiet och det känner mycket väl till Hagia Sophia i Istanbul, men inte 

att det finns en kopia här i Sverige. Vi pratar en stund och jag berättar att Hagia Sophia finns 
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alldeles framför dem och de berättar för mig om hur vackert Hagia Sophia är. De unga jag 

möter bär på originalet av Hagia Sophia i sina hjärtan. 

Tyvärr kunde jag inte tala med den bildläraren som arbetade i den närbelägna 

skolan. Men, konstnären som drev projektet med att uppföra Hagia Sophia har i alla fall inte 

hört talas om att eleverna arbetat med Hagia Sophia. Han har inte heller själv arbetat med 

eleverna i Vårby gård.  

När jag avslutat mina fältstudier i Vårby gård tar jag kontakt med konstnären Bo 

Samuelsson som har drivit projektet. I en telefonintervju berättar han för mig om projektet. 

Han talar om vad som är synligt och vad som är osynligt. Han tar upp den problematik som 

jag beskriver i den här uppsatsen, hur den allmänna platsbestämda konsten blir osynlig med 

tiden, hur den konst vi ser varje dag med tiden blir osynlig, trots att den i själva verket, som i 

Arkitekta Skulpturums fall kan vara en enorm skulptur på åtta meter. Han beskriver det som 

att det osynliga monumentet av Hagia Sophia inte är ett lätt konsumerat konstverk för 

betraktaren. Konstverket kräver att betraktaren gör en upptäcksfärd. Att betraktarna söker 

efter information och själv aktivt deltar i den överenskommelse som gör konstverket synligt. 

Bo Samuelsson säger att mina fältstudier har bidragit till att göra konstverket synligt för fler. 

Jag förstår hur mina möten med barnen och ungdomarna i Vårby gård kan fortsätta processen 

med att göra monumentet synligt. Kanske har jag sått ett frö av nyfikenhet hos barnen på 

skolgården, kanske kommer de att göra samma roliga och spännande upptäcksfärd som jag 

gjort för att se konstverket. Mötet med det unga paret från Turkiet hjälpte mig att se den 

väldiga byggnaden, de beskrev ju hur vacker Hagia Sophia faktiskt är och jag fick syn på min 

personliga bild av ett enormt sagoslott med tinnar och torn, ett luftslott som luktar 

sockervadd.  

 

2:3:4. Resultat och tolkning  
Jag har observerat att Arkitekta Skulpturum används som en identitetsmarkör för Fisksätra, det 

är ett användningsområde som alla boende i Fisksätra är en del av, inklusive de barn och unga 

som bor där. Miwon Kwon menar att art-in-public-spaces inte har en distinkt praktisk 

funktion och jag tolkar att min informant syftar på det, när han säger att skulpturen är till för 

att bara vara fin. Att skulpturen har kommit att benämnas som ”monumentet” ser jag som ett 

tecken på att de boende tycker att skulpturen är representativ och monumental. Arkitekta 

Skulpturum är inte ett välkänt konstverk utanför Fisksätra, men för de boende i Fisksätra är 

den samma sak som Eiffeltornet är för de boende Paris. En del som står för helheten. Att 
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skulpturen fungerar som en klätterställning för barn och unga är osäkert. Jag observerade 

aldrig att den faktiskt användes som en klätterställning. Torget i Bagarmossen har däremot en 

mer uppenbar användning för barn och unga, ”prinsesstårtan” används flitigt. Under mina 

fältstudier i Bagarmossen såg jag hela tiden barn och unga som lekte eller på annat sätt 

aktiverade sig på torget. ”Prinsesstårtan” på torget kan i visa avseenden påminna om Arkitekta 

Skulpturums sätt att fungera som identitetsmarkör, men ”prinsesstårtan” smälter in i 

omgivningen och kan lika gärna uppfattas som en kulle. Eller som min informant sa, en kulle 

med ett äggskal på. Trots att Dan Wolgers är en känd och uppskattad samtidskonstnär ser jag 

torget som ett osignerat torg, som uppfyller de funktioner man förväntar sig att ett sedvanligt 

torg ska ha.  Jag uppfattar torget som en helhet och därför menar jag att det inte går att lyfta ut 

den gröna kullen från sin kontext och miljö. Den gröna kullen kan därför inte användas som 

en autonom symbol för Bagarmossen. Kwon menar att konsten i det paradigm som hon 

benämner som art-as-public-spaces riktar sig till en icke konstintresserad publik och konsten 

döljer sig bakom en tydlig funktion. Jag ser torget i Bagarmossen så som Kwon menar att art-

as-public-spaces fungerar. Torget har en tydlig funktion som offentlig plats dessutom är 

torgets form och gestaltning tilltalande för barn och ungdomar.  

Hagia Sophia i Vårby används inte av de barn och unga som bor i närheten, de 

jag mötte under mina fältstudier var i alla fall inte medvetna om att de spelade fotboll eller 

passerade igenom ett osynligt monument. Jag tycker att det osynliga Hagia Sophia projektet 

är allt för internt, det är ett spännande projekt, men det passerar över huvudena på de barn och 

unga som går genom bäckravinen varje dag. Jag tilltalas av att man måste anstränga sig och 

göra en upptäcksfärd för att se den osynliga byggnaden. Men, det kräver mycket av 

betraktaren och det kanske inte främst är något som barn och unga gör. En ung informant i 

Bäckravinen hänvisade mig till biblioteket, hon sa att de på biblioteket var intresserad av 

”sånt” där. Jag tolkar det som att hon inte såg sig själv som en deltagare eller åskådare av 

konsten. Hon var inte konstens målgrupp. Jag menar att konstverket i Bäckravinen skulle 

tjäna på om det fanns en synlig detalj, som väckte barn och ungas nyfikenhet. Jag är medveten 

om att detta konstverk främst handlar om mötet emellan människor, men jag tycker att 

konstverket skulle kunna skapa förutsättningar för vardagliga möten. Kwon menar att konst 

inom paradigmet för art-in-public-intrest är kontextuell och det platsspecifika i sådan konst 

kan ses som en socialkonstruktion där platsen utgörs av de människor som bor där. Projektet i 

Vårby gård är dock delvis bundet till en fysisk plats i Bäckravinen. För att ta del av 

konstverket i Bäckravinen måste betraktaren först få en ledtråd. Sen undrar jag om det 

kommer att sluta med att betraktaren måste kontakta konstnären/projektledaren för att kunna 
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se och förstå konstverket. Kwon menar att konstnären får en auktoritär position, där publiken 

deltar på konstnärens villkor.29 Konstnären som drivit projektet har dock många idéer på hur 

Hagia Sophia skulle kunna bli synligt för flera. Exempelvis skulle det kunna finnas stora 

inbjudande skyltar som hälsade betraktaren välkommen till den osynliga byggnaden. Jag 

menar att en liten ledtråd skulle göra stor skillnad för de barn och unga som passerar förbi det 

osynliga monumentet varje dag. Det är svårt att se hur konstverket faktiskt används av barn 

och unga i Vårby gård idag.  

 

3. Slutdiskussion 
Inte någon av de lärare jag mötte i undersökningen har använt den lokala konsten i sin 

undervisning. Deras allmänna uppfattning var att de absolut skulle kunna göra det, men att de 

inte tänkt på det. Jag tror att konsten i vardagen ofta blir ouppmärksammad, kanske för att vi 

människor av nyfikenhet hellre söker oss till det nya, ovanliga och exotiska. Men, om vi 

uppmärksammar det vardagliga kan vi även där finna nya och personliga kunskaper.  

Undersökningens tre konstverk har olika användningsområden och det är något 

man kan dra nytta av i bildundervisningen. Arkitekta Skulpturum fungerar som en symbol för 

Fisksätra och eleverna i skolan skulle exempelvis kunna arbeta med ett grafiskt 

designprogram för sitt bostadsområde. De skulle kunna utforma en logotyp, där konstverket 

har en framstående roll. Eleverna skulle också kunna utgå från hur Arkitekta Skulpturum 

fungerar som en klätterställning, de skulle kunna arbeta tredimensionellt med att formge en 

nytänkande klätterställning.  

Bagarmossens torg är en offentlig plats med en tydlig funktion. Eleverna skulle 

kunna börja med att göra en platsanalys där de går utanför skolan, för att se på torgets 

identitet, historia, och användning. De skulle kunna samla sina personliga iakttagelser av 

platsen i en skissbok. Skissboken skulle sedan kunna ligga till grund för arbetet med en 

platsbestämd konstnärlig gestaltning. Frågor som skulle vara viktiga i arbetet är, finns det 

behov som platsen inte uppfyller? Hur skulle en konstnärlig gestaltning som tar hänsyn till det 

behovet utformas? Förslagsvis skulle eleverna sedan kunna skissa och utforma sin 

gestaltnings idé i modellform. Ett fortsatt arbete i tillexempel Photoshop skulle kunna ge 

eleverna förutsättningar att visuellt integrera sin modell av den egen konstnärliga 

gestaltningen med det befintliga torget.  

                                                 
29 Kwon a.a., s. 139 f. 
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Hagia Sophia är ett osynligt monument och eleverna skulle kunna arbeta med den 

problematiken, hur förmedlar man ett osynligt konstverk till en publik? Eleverna i skolan 

skulle också kunna göra arbeten i samma anda som konstnären Bo Samuelsson. Vilka 

problem finns och hur kan man finna en konstnärlig lösning och jag tror att just ett sådant 

projekt skulle väcka diskussioner om vad konst kan vara.  

Jag har ingen mall för hur den offentliga konsten kan integreras i skolans 

bildämne. Men, det finns många möjligheter till relevanta frågeställningar kring konst och 

miljögestaltning att arbeta med i skolan. Oavsett hur undervisningen utformas kommer 

konstverken i elevernas närområde att få liv. Eleverna kommer att få syn på ett levande 

konstverk, ett konstverk med en historia och en funktion. Eleverna har mycket att bidra med, 

de har själva historier att berätta om verken och de har kanske använt konsten som den först 

var tänkt att fungera eller så har de hittat på nya förbluffande användningsområden. Ett sätt att 

skapa kunskap tillsammans utifrån en socialkonstruktivistisk syn på kunskap kan exempelvis 

vara att läraren anordnar en konstvandring i skolans närhet där elevernas uppgift blir att själva 

berätta om konsten. Kunskap ses utifrån en socialkonstruktivistisk syn som något som 

konstrueras genom dialog i sociala möten. Kunskap är inte något som redan finns färdigt, 

inuti individen, istället förstås kunskap i det socialkonstruktivistiska perspektivet som en 

kontinuerlig relation och förhandling mellan individen och samanhanget.30  Elever som får 

möjlighet att berätta om konstverken i sin närmiljö kommer att formulera sina känslor. De får 

möjlighet att ta ställning och värdera konsten, elevgruppen kommer att berätta personliga 

historier och anekdoter. Varje konstobjekt erbjuder olika förstålelser och lever man i närheten 

av ett konstverk har man åsikter om det. Genom att arbeta med offentlig konst i skolan får 

eleverna kunskaper om vad konst kan vara och det kan i förlängningen ge eleverna nya 

perspektiv på sin närmiljö.  

Det råder ingen brist på offentlig konst i Sverige, den återfinns där alla samlas, 

passerar och rör sig, och den är gratis att besöka. Jag menar att bildläraren kan utforma 

lektioner som kan göra att det osynliga blir synligt. 

 
 

 

 
                                                 
30 Tegnér, Kajsa (2007) opublicerad artikel. Om pedagogik på socialkonstruktionistisk grund. 
. 
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Bilaga 1 

Kartor 
För att tydliggöra vart undersökningens tre konstverk finns har jag gjort kartor. Kartorna är 

gjorda med hjälp av flygfoton från internetsidan, eniro. Undersökningens tre konstverk ligger 

alla inom en timmes reseavstånd med kollektivtrafik från Stockholms central.  

 

Fisksätras Arkitekta Skulpturum 

 
Saltsjöbanan går från Slussen, åk mot Saltsjöbaden eller Solsidan, kliv av på Fisksätra station. 

Arkitekta Skulpturum ligger alldeles bakom centrum, längs den gångväg som heter Fisksätra 

allé. 
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Bagarmossens torg  

 
Åk med Tunnelbanans gröna linje mot Skarpnäck, kliv av i Bagarmossen det finns bara en 

uppgång från tunnelbanan. När du kommer upp ur tunnelbanan befinner du dig på torget.  
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Vårby gårds Hagia Sophia  

 
Tunnelbanans röda linje mot Norsborg stannar i Vårby gård. Från perrongen ser man det 

område som kallas för bäckravinen. Det finns bara en utgång från tunnelbanan och 

bäckravinen ligger i motsatt riktning, man måste därför gå ut från perrongen och gå tillbaks en 

bit åt samma håll som tåget kom. 
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Bilaga 2 

Gestaltningsarbetet 
Jag ser mitt gestaltande arbete som ett komplement till uppsatsen, en aktiv process där jag 

arbetat med några av de frågor som uppkommit under undersökningens gång. Jag har i min 

gestaltning arbetat med många olika material och tekniker. Jag har sytt, tecknat, snickrat, 

limmat, gipsat, svetsat och gjutit. 

Jag tycker att det finns något vackert och tilltalande med de stora städernas torg, 

skulpturer, lekplatser, köpcentrum, industriområden och allt det andra som en storstad består 

av. Jag vill se en stad som domineras av barn och unga. Jag är förtrollad av Jean-Paul Gaultier 

scenografi till den franska filmen ”De förlorade barnens stad”. Filmen med den sepian 

tonade, futuristiska, miljön har varit en inspiration i mitt gestaltande arbete. Jag har i min 

gestaltning illustrerat ett bostadsområde i miniatyr. Ett litet samhälle som fortsätter ut från 

väggen och tavlan, ut i rummet i form av tredimensionella hus. Jag har använt mig av 

utställningsrummets element och med hjälp av en lång textil tub/rör har jag förenat min 

gestaltning med det befintliga utställningsrummet på Konstfack. Röret av textil kan ses som 

en länk mellan min gestaltning för den vita kuben och det offentliga som finns utanför 

Konstfack. Husen kan ses som små modeller av lekstugor. Modellerna är inte skalenliga men, 

en liten gris av plast som står på golvet gör att betraktaren kan få en uppfattning om 

storleksförhållandet. Husen är byggda på pelare, tanken är att de ska vara skyddande och 

ouppnåeliga för det som är läskigt. Samtidigt som de ska vara lockande, lekfulla och roliga för 

barn och unga. Lekstugor för staden gjorda av material från en byggarbetsplats i en ny stad 

byggd och konstruerad av mig, min alldeles egna stad.  

Jag har i min gestaltande del av undersökningen fått kunskaper i material och 

arbetssätt användbara för läraryrket. Jag har erhållit materialkunskaper som jag tror kommer 

att gör mig till en bättre handledare för de elever som arbetar praktiskt med estetiska 

uttryckssätt inom olika konstarter. Mina nya kunskaper kan komma väl till användning när 

mina framtida elever i skolan ska arbeta med offentliga konstprojekt.  
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Min gestaltning på Konstfack 
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  Utställningsrummet på Konstfack blir en del av min gestaltning, tänk om grisen är i skala 1:1. 
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     Bilder från arbetsprocessen  

 


