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Abstract 
 
 
Lager på lager is a thesis in information design focused on spatial design in 
collaboration with Västerås Art Museum. The project aims to clarify and 
visualize the city’s public artwork using various types of additions or concepts. 
Many of the city’s public artworks possess very obsolete messages and norms 
that do not match the current norms and values of today’s society.  
 
The purpose of the project is to create an understanding of how a public artwork 
can become visible while creating a questioning attitude towards the basic 
standards of a sculpture. Based on literature and the results from world analysis, 
space analysis, formal analysis and an observation, I have developed a design 
proposal that I applied to the artwork Eva, which is a sculpture in the Botanical 
Garden in Västerås. Eva represents a woman with a passive expression who poses 
naked. 
 
With the help of my design, Eva will be made visible as artwork and her inherent 
norms and messages to bring more of people’s attention to them. Something that 
hopefully both can create interest and debate. 
 
 

Keywords 
Spatial design, information design, public art, spatial elements, pop-out, male 
gaze 
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Sammanfattning 
 
 
Lager på lager är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning rumslig 
gestaltning i samarbete med Västerås konstmuseum. Projektet går ut på att 
förtydliga och synliggöra stadens offentliga konstverk med hjälp av olika typer 
av tillägg eller gestaltningar. Många av stadens offentliga konstverk besitter 
mycket föråldrade budskap och normer som inte stämmer överens med dagens 
samhällsnormer och värderingar.  
 
Mitt arbete syftar till att skapa förståelse för hur ett offentligt konstverk kan bli 
synligt och samtidigt skapa en ifrågasättande attityd till en skulpturs 
grundläggande normer. Med stöd av litteratur och resultat från omvärldsanalys, 
rumsliganalys, formalanalys och en observation har jag tagit fram ett 
gestaltningsförslag som jag applicerat vid konstverket Eva som är en skulptur i 
Botaniska trädgården i Västerås. Eva föreställer en kvinna som med ett passivt 
uttryck poserar naket. 
 
Med hjälp av min gestaltning kommer Eva som konstverk och hennes 
inneboende normer och budskap synliggöras för att få fler människor att 
uppmärksamma dem. Något som förhoppningsvis både kan skapa intresse och 
debatt.  
 
 

Nyckelord 
Rumslig gestaltning, informationsdesign, offentlig konst, rumsliga element, pop-
out, male gaze  
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Förord 
 
Tack för tre år på Informationsdesign! Jag tar inte endast med mig enormt mycket 
kunskap utan även vänner för livet. Sofie Clefberg som peppat och stöttat mig 
sen dag ett på utbildningen, jag kommer vara dig evigt tacksam! Till min familj 
och mina vänner som valde att närvara under min vernissage på Västerås 
kulturnatt, tack! 
Tack till min handledare Rikard Lindell för din kunskap och dina smarta 
lösningar för att förverkliga min vision om sensorer och ljus.  
 
Störst tack till min Teodor! Utan din kärlek och feedback hade jag aldrig klarat 
detta.  
 
Tack!  
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Introduktion  
	
 
Offentlig konst har i alla tider varit en viktig del av stadskärnans utsmyckning. 
Offentliga skulpturer och konstverk placeras ofta på skyddade platser som urbana 
grönområden, vilka utgör en fast punkt i den ständigt växande och 
moderniserande staden. Då nya hus byggs och vägar dras står ofta dessa rumsliga 
element kvar och skapar en referenspunkt för stadens invånare (Montgomery, 
1998, s.101). De offentliga skulpturerna uppfyller därmed en annan viktig 
funktion utöver försköning av staden. Trots att vi inte alltid uppmärksammar 
dessa skulpturer utgör de en viktig roll för människans perception och orientering 
i staden. Många av de offentliga rummets konstverk och skulpturer besitter 
inneboende normer och värderingar som går oss obemärkt förbi. Skulpturers 
underliggande syfte vid dess skapande är i många fall omoderna och inte aktuella 
för vårt samhälle och dess normer. Genom att skapa ett tillägg som får skulpturen 
att sticka ut ändras upplevelsen av rummet då det ger en oväntad interaktion med 
ett bestående element. 
 
Lager på lager handlar om att synliggöra offentliga konstverks inneboende 
normer och värderingar i en modern kontext. Arbetet kommer att beröra den 
kvinnliga skulpturens nakenhet och vad syftet med henne är. Som resultat av 
teorier och empiri har jag skapat en gestaltning som syftar till att förstärka ett 
konstverks inneboende normer och förändra betraktarens upplevelse av 
skulpturen i det offentliga rummet. Arbetet är en pilotstudie inför ett 
forskningsförslag där flera skulpturer kommer att involveras och tillägg 
realiseras. 	
 
 

Bakgrund  
Lager på lager är ett projekt tillsammans med Västerås konstmuseum som syftar 
till att uppmärksamma ett av stadens offentliga konstverk och undersöka dess 
inneboende normer och värderingar. Målet med projektet är att offentliggöra 
skulpturens historia, syfte och betydelse i en nutida kontext.  
 
Botaniska trädgården och skulpturen Eva 
Botaniska trädgården i Västerås är en av Sveriges äldsta skolträdgårdar. Parken 
omges av Västerås Stadsbibliotek som är ritat av Sven Ahlbom och invigdes 1956 
(Vår historia, 2017), Västerås domkyrka som började byggas i början av 1200-
talet och Rudbeckianska gymnasiet som är Sveriges första gymnasium och 
grundades av Johannes Rudbeckius. Parken ligger mycket centralt beläget i 
Västerås. I denna centrala trädgård finns över 900 olika växtarter och fem 
offentliga skulpturer (Botaniska trädgården och Probanparken, 2014). 
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Jag har valt konstverket Eva som har sin nuvarande placering i Botaniska 
trädgården i Västerås och skapades 1936 av konstnären David Wretling. 
Skulpturen är tillverkad av materialet brons. Västerås kommun har även fler 
statyer föreställande gestalten Eva, alla i liknande utförande, en naken kvinna 
som är mycket passiv och inte utför någon specifik aktivitet (se figur 14, s.24). 
Sjöholm Skrubbe (2007, s.162) menar att skulpturer som skapats och sedan döpts 
efter ett känt fenomen i mytologin inte har mycket med det skulpterade att göra. 
Man döpte ofta konstverket efter att det skapats och nakenheten kan ha varit 
viktigare än dess motiv. Sjöholm Skrubbe (2007, s.282) nämner även denna 
specifika skulptur av gestalten Eva och beskriver henne som en, utan tvekan, 
erotisk gestalt. 
 
Sjöholm Skrubbe (2007, s.230) talar om två kategorier för de offentliga 
skulpturerna, de platsspecifika samt de platslösa. En platslös skulptur innehar två 
faktorer: 1) Skulpturen kan placeras på flera platser och dess funktion och 
utformning betraktas och uppfattas på samma sätt. 2) Platsen har ingen som helst 
betydelse för skulpturens grundsyfte. De två begreppen, platslös och 
platsspecifik, kan dock skapa förvirring då konstverket i detta arbete skulle kunna 
flyttas till liknande parker och urbana grönområden. Om denna sensuella skulptur 
exempelvis skulle flyttas till en skolgård för barn i lågstadieåldrar skulle 
konstverkets utformning och syfte bli, anser jag, ifrågasatt. Detta gör konstverket 
Eva platsspecifikt och platslös då konstverkets grundsyfte skulle bevaras på 
platser inom ramarna för parker och grönområden.  
 
 
Problembeskrivning 
Offentlig konst och dess inneboende normer och syfte går ofta betraktaren 
obemärkt förbi. Skulpturen Eva smälter in i det offentliga rummet och förblir 
osynlig.  
 
 
Syfte  
Syftet med mitt arbete är att skapa en gestaltning i form av ett tillägg för att skapa 
förståelse för hur ett offentligt konstverk kan synliggöras. Gestaltningen ger oss 
förståelse för skulpturens inneboende normer och historia i samspel med dess 
placering i en nutida kontext. Resultatet skall i sin tur leda till en nödvändig 
debatt och aktualisering av skulpturen i dess miljö.  
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Frågeställning 
Hur kan ett tillägg till en skulptur i det offentliga rummet gestaltas för att 
synliggöra verkets inneboende normer och värderingar i en nutida kontext? 
 
 
Avgränsning 
Detta arbete kommer endast fokusera på en av Västerås stads offentliga 
skulpturer, Eva i Botaniska trädgården. Teorin i detta arbete fokuserar på den 
kvinnliga nakenheten hos skulpturer vilket gör att detta tillägg kan appliceras på 
skulpturer med liknande utformning och kontext. Jag valde skulpturen Eva för 
att det är en mycket intressant mytologisk gestalt som i sin nutida kontext behöver 
synliggöras. Evas placering och betydelse i det offentliga rummet är diffus och 
jag har ställt mig ifrågasättande till hennes uttryck, utformning och placering (se 
figur 14, s.24).  
 
 

Målgrupp 
Resultatet av denna gestaltning riktar sig till parkens besökare. Botaniska 
trädgården är en offentlig park vilket innebär att målgruppen är bred och syftet 
med gestaltningen ska därför nå ut till vem som helst som väljer att besöka 
parken. Fokus ligger på att nå ut med ett viktigt budskap med hjälp av ett rumsligt 
interaktivt element.  
 
 

Teoretisk bakgrund 
 

 

Offentlig konst och det offentliga rummet 
Definitionen av begreppet offentlig konst är mycket tvetydigt. Med offentlig 
konst menar man att konsten är till för alla, och att konsten befinner sig där alla 
har tillgång till dess beskådning. Exempelvis torg, parker och museer. Konstverk 
eller skulpturer som är placerade på en plats och som ej är flyttbara definieras 
också som offentlig konst. Konstverken är ofta platsberoende och även 
utformade specifikt för den bestämda platsen. De offentliga skulpturerna 
uppkommer ofta i samråd med det offentliga rummet för att på så sätt bli en del 
av miljön. Offentlig konst på offentliga platser används för att främja stadens 
förskönande. 
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Under 1970-talet uppkom en konstjury som fick välja ut de konstverk som 
pengarna i Västerås kulturfond skulle gå till (Hammarlund, 1985, s.7–9).  Kurt 
Ullberger (Ullberger, 1967, citerad i Sjöholm Skrubbe 2007, s.44) menar dock i 
en intervju att man kommit ifrån begreppet utsmyckning gällande den offentliga 
konsten då detta enbart fingervisande menar något dekorativt. Istället menar han 
att man bör tala om konstnärlig arkivering som istället syftar till att bland annat 
irritera och opinionsbilda. Konstens betraktare skulle inte längre anses vara 
passiva beskådare utan istället vara aktiva deltagare. Konsten skulle skapa 
diskussion och åsikter bland privatpersoner. Majoriteten av den offentliga 
konsten i Sverige är idag utplacerade i städernas grönområden och parker. De 
flesta av dessa skulpturer står den kvinnliga nakenheten för (Sjöholm Skrubbe, 
2007, s.268). Sjöholm Skrubbe (2007, s.264) menar att skulpturerna med de 
nakna kropparna placeras på dessa platser främst för att man ansåg att parkerna 
stod för en lustgård och samhällets naturliga förkroppsligande i kontrast till 
omkringliggande byggnader.  
 
Ignatieva, m.fl. (2016, s.215) definierar städernas grönområden som en kontrast 
mot den växande staden, då grönområden skapar en trevlig oas i det offentliga 
rummet. Under den andra halvan av 1900-talet började de svenska urbana 
grönområdena bli allt mer vanliga då man bland annat ansåg att dessa platser 
påverkade människans hälsa positivt (Ignatieva, m.fl., 2016, s.214). Platserna var 
också viktiga för familjeaktiviteter och hjälp till stadens förskönande (Ignatieva, 
m.fl., 2016, s.214). I dessa studier som gjorts nämner flertalet personer att de 
värderat ett extra ”uterum” högt (Ignatieva, m.fl., 2016, s.217). Urbana 
grönområden är mycket uppskattade och de vanligaste aktiviteterna för dessa 
platser anses vara att träffa vänner samt utföra olika utomhuslekar med barn 
(Ignatieva, m.fl., 2016, s.218). Dessa grönområden används oftast under våren 
och sommaren, detta tack vare Sveriges varierande väderlekar (Ignatieva, m.fl., 
2016, s.220). I studien (Ignatieva, m.fl., 2016, s.221) svarar några respondenter 
att de gärna vill ha mer färg, mer blomster, fina sittplatser, konstverk, höga växter 
och gärna någon typ av vattenfunktion i dessa grönområden. Det räcker alltså 
inte endast med en plan gräsmatta för att invånarna ska vara nöjda med de urbana 
grönområdena, de vill få en upplevelse för flera sinnen som beröring, ljud, lukt 
och syn (Ignatieva, m.fl., 2016, s.223).  
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Rumsliga element  
Molavi, Rafizadeh & Rafizadeh (2017, s.17) beskriver rumsliga element eller 
konstverk som något som ger stadsrummet en identitet, dessa rumsliga element 
är bland annat en del av stadens andliga historia. För att förstärka åskådares 
visuella upplevelse av en skulptur i det offentliga rummet bör detta element ha 
en god relation till kontexten. De rumsliga elementen skall även stå för 
betydelsefulla händelser och väcka eventuella minnen. Molavi, Rafizadeh & 
Rafizadeh (2017, s.17) beskriver även tre teman som definierar ett rumsligt 
element: funktionalitet, uttryck och teatraliska element. Det funktionella temat 
för ett konstverk innebär att det varken har ett uttryckligt ändamål eller ett tydligt 
budskap. Konstverk utifrån det funktionella temat syftar endast till att försköna 
staden och det offentliga rummet, funktionalitet framför budskap (Molavi, 
Rafizadeh & Rafizadeh, 2017, s.17). Även teatraliska konstverk saknar ett tydligt 
budskap och syftar till att försköna det offentliga rummet på något sätt. Dessa 
konstverk tenderar att vara mycket överdrivna och abstrakta i sin utformning 
(Molavi, Rafizadeh & Rafizadeh, 2017, s.17).  
 
Om ett konstverk förmedlar något i en uttrycklig form har det ofta ett 
underliggande budskap där konstnären eller designern valt att förmedla ett visst 
meddelande till betraktaren. Skaparen kan välja att låta konstverkets namn och 
placering tala ett tydligare språk för att förmedla sitt meddelande (Molavi, 
Rafizadeh & Rafizadeh, 2017, s.17). Skulpturer och konstverk i det offentliga 
rummet är ofta utformade efter något av de teman som tidigare nämnt för att 
väcka känslor hos betraktaren. Skulpturer i det offentliga rummet utan tema 
tenderar att bli osynliga om de inte sticker ut tillräckligt i miljön den befinner sig 
i. Speciellt om de ställs i relation till konstverk som ställs ut på museum, som är 
en mer rättvis miljö för konstverk där betraktaren redan är uppmärksammad på 
meningen med besöket. Skulpturer i stadsrummet kan ofta förknippas med 
arkitektur om de inte lyckas sticka ut från sin omgivning (Peter Cornell i Sjöholm 
Skrubbe, s.278). 
 
 

Perception och pop-outeffekten  
Människans kollektiva minne samlar ihop upplevd information, detta är ett 
samspel mellan sociala situationer, platser, upplevelser och objekt som främst 
handlar om våra associationer (Groome, s.31–32). Molavi, Rafizadeh & 
Rafizadeh (2017, s.18) beskriver två uppfattningar om det kollektiva minnet. 
Enligt den ena teorin uppfattar man staden som en helhet, den andra teorin syftar 
på en individs förhållande till platsen. Igenkänning i den urbana miljön handlar 
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om att förknippa omgivningen med vårt förflutna och minnas tidigare händelser, 
exempelvis barndomsminnen. Den urbana miljön är föränderlig och på så sätt 
rubbas även våra minnen som förknippas med platser vi kommer ihåg, vilket 
istället kan leda till negativa upplevelser (Molavi, Rafizadeh & Rafizadeh 2017, 
s.18). Därför anses bestående rumsliga element som viktiga för människans 
kollektiva minne då de skapar igenkänning trots att den urbana miljön utvecklas 
och moderniseras (Montgomery, 1998, s.101).  
 
Skulpturer och offentlig konst används ofta som referenspunkter för oss 
människor när vi orienterar oss i en miljö. Vi kan använda en staty som en 
mötesplats eller landmärke för att finna vår väg genom staden. Människans 
perception är en process som tolkar information från föremål och händelser i vår 
omgivning. Montgomery (1998, s.101) menar därför att offentlig konst är viktig 
för människans perception i den urbana miljön. I Arizona har man haft ett 
speciellt rumsligt program som syftar till att hjälpa människan orientera sig 
genom städerna med hjälp av skulpturer samtidigt som de bildar medborgarna i 
historia och kultur. Liknande utarbetade program där man använder sig av 
skulpturer för olika syften finns i flera av världens länder. Montgomery (1998, 
s.112) anser att städer bör fortsätta utveckla stadens rumsliga element i offentliga 
utrymmen för att öka stadens läsbarhet samtidigt som de även skapar intresse för 
skulpturers egentliga syfte och stadens försköning. 
 
För att vi människor skall kunna få nytta av skulpturernas syften är det enligt 
Ware (2008, s.29) viktigt att de på något vis sticker ut från den offentliga miljö 
den befinner sig i. Skulpturens betydelse i rummet och den befintliga kontexten 
kan förstärkas av en så kallad pop-out-effekt. Pop-out-effekten innebär att ett 
objekt skiljer sig från dess omgivning och skapar kontraster (Ware, 2008, s.29). 
Det kan handla om form, färg och material. Groome (2010, s.50–51) talar också 
om människans inre mallar, där helheten uppfattas på olika sätt beroende på 
betraktarens tidigare erfarenheter. Människan måste kunna urskilja objektet från 
dess omgivning och placering för att lägga märke till denna. Ovannämnda teser 
kan ligga till grund varför skulpturen Eva i Botaniska trädgården blir osynlig då 
många av oss betraktare är uppvuxna med skulpturerna i vår omgivning och att 
kontrasterna i rummet inte är tillräckligt tydliga.  
 
 

Interaktion med rumsliga element och skapa budskap 
Zagacki & Gallagher (2009, s.172) menar att man med hjälp av intresseväckande 
interaktion hos offentliga konsten kan väcka uppmärksamhet hos befolkningen 
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angående viktiga frågor, de nämner begreppet ”förkroppsligande 
sinnesupplevelser”. Zagacki & Gallagher (2009, s.173) har främst fokuserat på 
den rådande och viktiga miljöfrågan. Rumsliga element ska på ett retoriskt sätt, 
diskret och obemärkt, berätta en historia som får besökare att ta med sig 
erfarenhet, känslor, en upplevelse och medvetenhet gällande ett viktigt ämne. 
Parken i North Carolinas konstmuseum använder inte dolda budskap som kan 
uppröra parkens besökare, exempelvis politiska frågor (Zagacki & Gallagher, 
2009, s.174). Parken har använt sig av material och metoder som låter besökaren 
använda alla sina sinnen. De har använt materiella ting som exempelvis tidningar, 
de har även använt projiceringar för att förmedla information om speciella växter. 
Genom att blanda stadens grönområden med konst anser man att besökaren får 
uppleva stadens, konstens samt naturens samspel. De vill försvaga gränserna 
mellan inomhus och utomhus på ett naturligt sätt (Zagacki & Gallagher, 2009, 
s.174–175). I parken används offentliga konstverk med god affordance där 
besökaren får interagera och skapa en egen uppfattning om konstverkets funktion 
och användningsområde, på så sätt ser besökaren parken, naturen och 
konstverken ur olika perspektiv (Zagacki & Gallagher, 2009, s.177). Med hjälp 
av en skulptur tillverkad av tidningspapper där människan kan interagera med 
artefakten ligger även ett undangömt budskap gällande återvinning och 
miljöfrågor (Zagacki & Gallagher, 2009, s.179). Parkens huvudsyfte är att skapa 
en plats där besökaren kan ha en trevlig, interaktiv stund samtidigt som de skapar 
lärdom och medvetenhet för besökaren. Hur varje enskild individ uppfattar något 
beror på den specifika människans normer, värderingar och fördomar (Zagacki 
& Gallagher, 2009, s.186). 
 
 
Genusteori 
Genusteorier ligger som en viktig grund för att förstå skulpturen och för 
utformningen av det kommande tillägget och gestaltningen, främst för att förstå 
skulpturens syfte och utformning samt kunna aktualisera dess ändamål och 
applicera i nutidens rum. 
 
Sjöholm Skrubbe (2007, s.24) nämner skillnader på den offentliga konsten ur ett 
genusperspektiv, detta för att förstå skillnader mellan skulpturers betydelse samt 
interaktion i det offentliga rummet beroende på skulpturens utformning och kön. 
Många forskare menar att den avklädda mentaliteten hos den offentliga konsten 
beror på den forna grekiska mytologin. Nakenheten är visserligen en stor del som 
präglar de kvinnliga skulpturerna men även männens. Nakenhet hos majoriteten 
av de skulpturer som finns handlar om ett generaliserande kroppsideal, att det är 
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en abstraktion av människokroppen. Forskare anser även att den nakna kroppen 
symboliserar ”ett egentliga jag” då man inte har någon förklädnad. Genom att 
gestalta den kvinnliga kroppen som den ”ideala kvinnokroppen” ville man främja 
”kvinnligheten och den kvinnliga sexualiteten” (Sjöholm Skrubbe, 2007, s.148–
149). När skulpturen presenteras i arbetet ligger detta som stor grund då Evas 
kvinnliga kropp gestaltas på ett sensuellt sätt utan något samspel med tillhörande 
kontext (se figur 14, s.24). Det fanns länge en myt där konstnären kallades ”Det 
manliga geniet” och på så sätt utvecklades även det faktum att mannen var 
subjektet medan kvinnan avbildades och objektifierades (Sjöholm Skrubbe, 
2007, s.150). Som nämnt var det inte endast kvinnan under 1900-talet som 
gestaltades utan kläder, så även männen, dock med en helt annan roll. När man 
gestaltar mannens avklädda kropp visar man gärna hans fysiska eller 
generaliserande aktiviteter som enligt normen utmärker en man. Några begrepp 
som är övergripande för den manliga gestalten är disciplin, kontroll och god fysik 
(Sjöholm Skrubbe, 2007, s.151). Skulpturer avbildade av kvinnan har inte lika 
principfasta utföranden som de manliga. Till skillnad från de manliga 
avbildningarna har kvinnan mer rundade former och inga kontrasterade muskler, 
de kvinnliga skulpturerna möter inte heller betraktarens blick. De kvinnliga 
avbildningarna är med andra ord mycket passiva och symboliseras ofta med 
naturen eller andra abstrakta fenomen som exempelvis en årstid (Sjöholm 
Skrubbe, 2007, s.155–156).  
 
 
Male gaze: Kvinnan, mannens visuella nöje 
Teorin male gaze menar att den objektifierade gestalten av kvinnan utformades 
för att fånga ’mannens blick’. Vilket är en direkt översättning från uttrycket ’male 
gaze’. Kvinnan utformades som en generalisering för vad mannen vill se och 
fanns därför till för hans njutning. De manliga konstverken står ofta för  någon 
aktivitet medan konstverken föreställande kvinnor ofta är passiva och 
objektifierade. Kvinnorna gestaltades som föremål och skulpturens blick möter 
sällan betraktarens blick. Teorin om male gaze antyder att de mycket maskulina 
skulpturerna föreställande män fanns till bland annat för att kompensera dess 
förlorade manlighet, under industrialiseringen på 1700-talet när maskiner tog 
över många av de fysiskt krävande arbetena. De muskulösa, nakna, aktiva 
skulpturerna kompenserade för männens stillasittande arbeten (Baron, 2006, 
s.148).  
 
De starka, nakna porträtten av den vita medelklassmannen skulle antyda på 
självdisciplin och kontroll (Baron, 2006, s.149). Männen ville visa sig starka och 
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aktiva främst för att leva upp till de krav som fanns bland andra män. Männen 
skulle visas modiga och kaxiga och även ta risker inom arbetet för att visa sig 
starkast (Baron, 2006, s.152). För att tillfredsställa mannen gestaltades kvinnan 
betydligt mer underlägsen vilket också kompenserade för mannens låga 
självkänsla under perioden. Alla skulpturer står för en individuell tolkning och 
även andra saker spelar in i denna uppfattning bland annat rummet skulpturen 
placeras i, tidigare erfarenheter, helhetskontext och historia. Vad som även 
stärker teorin om male gaze är den brist på publikation och visning av konst 
skapad av kvinnor (Nash, 1996, s.158). De konstintresserade kvinnornas 
konstverk föreställde intressen kvinnor generellt hade, exempelvis en kvinna som 
betraktar sin trädgård fullt påklädd. Dessa konstverk tillfredsställer inte mannen 
och visas då i lägre grad. Konst som tillfredsställde kvinnans visuella njutning 
blev förbisedd och ignorerad (Nash, 1996, s.159). 
 
 

Metod  
Forskning genom design har varit mitt övergripande ramverk under hela 
arbetet. Den insamlade empirin är även inom ramen för forskning genom 
design jag har använt mig av metoderna omvärldsanalys, rumslig analys, 
formalanalys och observation.  
 
Forskning genom design 
Forskning genom design är en metod där man under designprocessen väver in 
flera olika aspekter för att forma den slutliga produkten (Zimmerman, 2007, 
s.494). Bakom en artefakt finns mängder av information och teori från olika 
områden som ligger till grund för designprocessens upplägg. Vetenskap från 
olika områden som beteendevetenskap, teknik och design bidrar var och en med 
unika infallsvinklar och kunskaper som används för att forma den slutliga 
designen (Zimmerman, 2007, s.496). I mitt arbete har jag använt teori från flera 
olika relevanta kunskapsområden för att komma fram till mitt tillägg för 
skulpturen Eva. Samarbetspartners inom teknik och konst har bidragit till hur jag 
utformat mitt tillägg. Syftet med forskning genom design är inte att överträffa en 
redan befintlig artefakt utan att lägga en ny grund för utveckling (Zimmerman, 
2007, s.499). Mitt arbete är till för att studera världen och påverka den med min 
gestaltning. Lyckosam designforskning innebär möjlighet till expansion, 
resultatet kan användas i ett senare skede som kunskap och grund för andra 
projekt av liknande karaktär.  
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Omvärldsanalys 
Jag har använt omvärldsanalys för att skapa en uppfattning om hur andra har gjort 
tillägg till liknande skulpturer. Omvärldsanalysen syftar till att komma med nya 
tankar, idéer och infallsvinklar. Genom att göra en omvärldsanalys kan man 
också se effekter från liknande gestaltningar eller aktualisering av något som är 
föråldrat (Larsson, 2014, s.104). Underliggande budskap, placeringar och 
reaktioner är några av de aspekter som jag reflekterade över inför mitt tillägg.  
 
 

Rumslig analys 
Rumslig analys innebär att man undersöker en plats funktion, rumsliga element 
och användningsområden. Enligt Ching (2012, s.58–60) identifierar man bland 
annat rummets primära samt sekundära aktiviteter men också de rumsliga 
element som gör rummet till ett rum där sociala aktiviteter kan utföras. Platsens 
rörelsemönster, platsens proportioner, entréer eller ingångar, material och 
rumsliga element är några av de begrepp man bör beröra under en rumslig analys. 
På detta sätt skapas även en förståelse för de individer som använder platsen. För 
att skapa en förståelse för hur Eva tillsammans med mitt tillägg skulle uppfattas 
i det offentliga rummet var det givet att göra en analys av Botaniska trädgården 
där skulpturen idag är placerad.  
 
 

Formalanalys  
En formalanalys innebär att man noggrant studerar ett konstverks detaljerade 
utformning och material utanför dess befintliga kontext (Eriksson & Göthlund, 
2012, s.33). Vid en formalanalys studerar man konstverket explicit utan att ta 
hänsyn till rummet de befinner sig i. Jag har gjort en formalanalys av Eva för att 
på så sätt få en uppfattning av henne som skulptur när inte miljön hon befinner 
sig i påverkar. Med hjälp av formalanalys blir tolkningsmöjligheterna av 
skulpturen Eva och hennes uttryck inte baserat på hennes samspel med det 
offentliga rummet. 
 
 
Observation 
Med hjälp av observation får man reda på vad som sker på platsen. Om de 
personer som närvarar vid observationen inte är medvetna om detta är det viktigt 
med etiska ställningstaganden. I detta arbete utfördes en dold observation, vilket 
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innebär att de människor som befann sig på den utvalda platsen inte var medvetna 
om att de observeras. Fördelen med en sådan observation är att personen som 
observerar blir en del av gruppen och inte påverkar de som observeras beslut 
under de aktiviteter som genomförs (Solvang & Holme, 1997, s.110–111). Jag 
observerade platsen, aktivitet och sociala interaktioner. Det var viktigt för mig 
att kunna kartlägga vad för typ av aktivitet som förekom på platsen och om det 
förekom någon alls i anslutning till Eva. Inget närmare fokus lades på att 
observera några specifika individer däremot var det intressant att se om platsens 
besökare lade märke till Eva eller om hon för dem var ”osynlig”. Utifrån ett etiskt 
ställningstagande kommer jag inte att skriva om observationer av enskilda 
individer utan istället använda min insamlade data för att skapa mig en 
helhetsbild. Där av kommer data inte kunna härledas till någon specifik person.  
 

 
Empiri 
I det här kapitlet presenteras det material jag samlat in från mina metoder, 
omvärldsanalys, rumslig analys, formalanalys och observation.  
 
 
Omvärldsanalys 
Till min omvärldsanalys valde jag tre olika skulpturer eller utställningar som alla 
på olika sätt var relevanta för mitt arbete, Fearless girl, Lust & Last och 
Heteronorm & Etnonorm. 
 
Fearless girl, Kristen Visbal, Wall street, New York 
I New York skapades 2017 en staty på Wall Street föreställande en liten flicka 
som inte visar rädsla. Skulpturen är placerad framför statyn av en attackerande 
tjur (se figur 1). Tjuren skapades 1989 för att symbolisera Wall Street’s 
ekonomiska motståndskraft. ”Fearless girl” ska symbolisera ”kvinnors kraft 
inom ledarskap” och fick sin plats på internationella kvinnodagen. Denna 
skulptur i brons fick mycket uppmärksamhet, vissa betraktare misstyckte att 
Visbal använt en liten flicka för att symbolisera den vuxna kvinnan. Andra anser 
att verket endast är en marknadsföringskupp och förklarar skulpturen som ”falsk 
företagsfeminism”. Arturo Di Modica, konstnären som skapade ”Charging Bull”, 
misstycker om ”Fearless girl” placering och menar att flickan i brons istället 
attackerar tjuren. Konstnären menar också att det handlar om ett 
upphovsrättsintrång och förändring av tjurens budskap och syfte. ”Fearless girl”, 
menar vissa, försvagar kvinnans roll inom amerikanska ekonomin. Tanken var 
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att flickan skulle få plats i sociala medier, i detta fall Instagram, för att inspirera 
företag att anställa fler kvinnor. ”Fearless girl” har mottagit mycket kritik, även 
om majoriteten har varit positiv (Lam, 2017).  
 
I mitt kommande tillägg behöver jag ta hänsyn till de tolkningsmöjligheter som 
finns hos betraktaren beroende på tilläggets placering.    
 

 
Figur 1. Fearless Girl och Charging Bull 

 
Lust & Last, Nationalmuseum, Stockholm, 110324–110814 
På den tillfälliga utställningen Lust & Last som visades på Nationalmuseet i 
Stockholm ville man exponera konstverk från 1500-talet och framåt som visar 
sexualitet, oskuld och försyndelse (se figur 2). I utställningen visades bland annat 
skulpturer som visar avklädda kvinnor som länge ansågs som en synd. Enligt 
Nationalmuseets beskrivning avbildades mytologiska och bibliska gestalter 
nakna vilket ansågs mer anständigt. Under 1800-talet tillverkades fikonlöv för att 
täcka över viss nakenhet på museer. Flera konstnärer ifrågasätter vem som äger 
blicken, de menar också att betraktelsen av kvinnans nakenhet skedde i männens 
stängda rum. Utställningen gjordes med möjlighet för öppen tolkning och vill 
inte påvisa vad som är rätt och fel gällande den erotiska konsten (Lust & Last, 
2011).  
 
Utställningen Lust & Last ger insikt i hur länge den kvinnliga nakenheten stått 
för majoriteten av den offentliga konsten och hur länge kvinnan objektifieras. 
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Även i presentationen av utställningen nämner man hur mannen äger blicken 
vilket kan förknippas med tidigare teoridel om begreppet male gaze.  
 

 
Figur 2. Tre verk från utställningen Lust & Last 
 
Heteronorm & Etnonorm, Fredens hus & Elisabeth Ohlsson Wallin, 
Västmanlands läns museum, Västerås, 140919–141115 
Utställningen ”Heteronorm & Etnonorm” var en tillfällig utställning på 
Västmanlands läns museum producerad av Fredens hus med bilder skapade av 
Elisabeth Ohlsson Wallin. Utställningen bestod av tio bilder som visar motsatsen 
till vad de flesta anser vara ”normalt”.  Utställningen syftar till att besökaren ska 
trotsa sina fördomar gällande allt man anser vara det ”riktiga”. Ett exempel på ett 
verk som visas i utställningen är en vit man, som ser ut att tillhöra den extrema 
högerrörelsen, putsar skorna på en välbärgad svart man (se figur 3) (Heteronorm 
& Etnonorm, 2014).   
 
Utställningen Heteronorm & Etnonorm skall spegla de olika normerna i vårt 
samhälle. Elisabeth Olsson Wallin försöker med sin utställning visa det som 
många blundar för, den bittra sanningen kring fördomar och inneboende normer. 
Genom att på ett överdrivet och förstärkt sätt visa besökaren hur majoriteten av 
oss uppfattar olika sociala situationer skapar hon medvetenhet hos betraktaren.  
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      Figur 3. Fotografi från utställningen Heteronorm & Etnonorm 

 
 
Rumslig analys  
Rumslig analys 170419 11.15-14.15 
På parkens ena sida syns Sveriges första gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet. 
Eleverna har god utsikt över parken när de befinner sig i skolans matsal och även 
i föreläsningssalar på övre plan (se figur 4). En av skolans mindre entréer öppnas 
mot parken (se figur 5). På en av de andra sidorna av parken finns Västerås 
stadsbibliotek vars cafés uteservering mynnar ut i parken (se figur 6). Även 
Västerås Domkyrka finns i anslutning till platsen (se figur 7). Parken omges av 
staket i järn varvat med stenmurar, där den högsta muren skyddar parken mot en 
av de mest trafikerade vägarna i centrala Västerås, Vasagatan (se figur 8). 
Vasagatan har stor andel kollektivtrafik med mycket buller som inte märks i 
Botaniska trädgården tack vare de höga murarna trots att vägen ligger några få 
meter ifrån parken. Längs med den ena långsidan av parken löper en lång och 
djup rabatt fylld med blommor och träd (se figur 9). I alla de olika rabatterna på 
platsen finns det informationsskyltar i anslutning till växterna (se figur 10).  
Majoriteten av parken täcks av en stor, rektangulär och plan gräsyta. Runt om 
gräsytan går ett cirka fyra meter brett gångstråk med grus som underlag. På 
gångstråket finns det även stora krukor för parkens utsmyckning. Bänkar att sitta 
på har placerats ut på flera platser längs med gångstråket (se figur 9). På den stora 
plana gräsytan finns det endast ett fåtal träd samt två skulpturer, en av dem är den 
aktuella skulpturen för arbetet, Eva (se figur 14). I det ena hörnet av Botaniska 
trädgården finns det en mindre kvadratisk grusplan med tre formklippta träd och 
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en damm som tar upp den största delen av ytan, dammen är övertäckt med svart 
plåt (se figur 11). Runt dammen finns bänkar, några av bänkarna har tillhörande 
bord i sten (se figur 12). Vid dammens parallella hörn byter gångstråket mönster 
och skapar istället ett mer organiskt rörelsemönster (se figur 13). På denna plats 
av parken är rabatterna placerade i ett rutnät, vilket skapar ett rum i rummet. Även 
här finns bänkar utplacerade. Statyn jag har valt exponeras främst mot den 
plåttäckta dammen och de bänkar som finns i anslutning till dammen. Skulpturen, 
Eva, står med ryggen vänd mot den väg man naturligt tar genom parken om man 
kommer från stadens centrum. Gestaltens framsida visas mot Rudbeckianska 
gymnasiet.  
 
Botaniska trädgården är en god definition på begreppet ”rum i rummet” då parken 
infinner sig mitt i centrala Västerås och omges av vägar fyllda med tunga fordon 
men som trots detta skapar en egen grön, och förhållandevis tyst oas.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Rudbeckianska gymnasiet                      Figur 5. En av Rudbeckianska gymnasiets entréer 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Eva och stadsbibliotek                             Figur 7. Eva och Västerås domkyrka 
 



	 23	

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Stenmur mot Vasagatan                       Figur 9. Gångstråk, bänkar, krukor och rabatt 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Informationsskyltar                        Figur 11. Damm och formklippta träd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Bänk och stenbord                         Figur 13. Organiskt rörelsemönster 
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                Figur 14. Eva 
 
 
Formalanalys 
Formalanalys av Eva  
Skulpturen Eva är gjord av brons och är uppställd på en piedestal i granit. När 
materialet brons får patina får brons ofta färgen grön. Statyn är cirka två meter 
hög. Hon har inga kläder och står på knä på något som liknar formen av en sten. 
Hon är kurvig med en smal midja. Händerna dras genom håret och hon har 
ansiktet riktat mot himlen med ögon och mun stängda. Den uppfattning jag får 
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genom att göra denna formalanalys är att hon badar i ett vattenfall eller poserar 
på ett erotiskt sätt (se figur 14). 
 
 
Observation 
Observation 170419 11.00-14.00 Botaniska trädgården Västerås  
Jag valde att utföra en dold observation. En dold observatör utför liknande 
aktiviteter som resterande besökare i parken. I nära anslutning till Botaniska 
trädgården finns det ett gymnasium. Under observationen befann sig cirka 20 
personer på platsen. De flesta som befann sig på platsen, uppfattar jag, som 
gymnasieelever som ville sitta i solen under rasterna. Några få individer tolkade 
jag som besökare i parken med syfte att beskåda de olika rabatterna. Personerna 
läste på de skyltar som finns i anslutning till växterna. Några tog även en kaffe i 
solen på de olika parkbänkarna. Ingen som befann sig i parken 
uppmärksammande de konstverk som fanns på platsen. Eva har ingen 
informationsskylt som kommunicerar namn eller information. Offentliga 
konstverk smälter in i vår omgivning. Vi ifrågasätter på så sätt inte dess ursprung 
eller syfte. Den gröna färgen på skulpturen gör att Eva smälter in i den gröna 
omgivningen. De som jag uppfattade som gymnasieelever var, vid detta tillfälle, 
inte intresserade av varken parkens konstverk eller dess växtlighet. De personer 
som läste skyltar om växterna mötte Eva med ryggen först. Som jag nämnde i 
platsanalysen ovan får parkens besökare som kommer från Västerås mest centrala 
delar möta skulpturens ryggtavla. Sjöholm Skrubbe (2007, s.163) nämner att en 
felvänd skulptur kan skapa osäkerhet hos betraktaren. År 1938 skapades en 
skulptur, Galatea, i Malmö som var vänd åt fel håll. Man menade att det öppnade 
för tolkning gällande skulpturens könstillhörighet, vilket ifrågasattes av många 
och kunde anses otillfredsställande för den tänkta betraktaren.  

 
 
Design  
 

 

Designprocess 
Nedan presenteras steg för steg hur designprocessen sett ut från projektidé till 
färdig gestaltning. Figur 15 nedan visar en enklare modell över min 
designprocess. 
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Figur 15. Modell över min designprocess 
 
 
Vid ett möte med Lina Athola på Västerås konstmuseum gick vi igenom de 
offentliga konstverken i Västerås. Jag valde ut de skulpturer som jag fann 
intressanta och passande för mitt arbete. Jag var tvungen att ta hänsyn till vem 
som ägde marken för skulpturens placering, då jag endast kunde välja de 
skulpturer som stod på Västerås stads mark. Jag valde Eva i Botaniska trädgården 
eftersom jag ifrågasätter hennes placering och utformning. När det stod klart att 
Eva passade bra för mitt arbete sökte jag information om skulpturen och även 
information om liknande tillägg. Jag påträffade tillägg som gestaltats på olika 
skulpturer, men inte med samma syfte och budskap som Lager på lager. Utefter 
den information och inspiration jag vidtog använde jag mig av metoden 
braindrawing för att skapa så många skisser som möjligt. Braindrawing innebär 
ett sätt att skissa där jag uteslöt tankar på användbarhet, kostnad eller tilläggets 
realisering. På detta sätt lät jag mig inte begränsas i min kreativitet (Wikberg 
Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s.129). Utefter dessa skisser kan man sedan se 
brister och möjligheter för förverkligande. Figur 16 visar Eva som påklädd. 
Kläderna täcker Eva och valdes därför bort. Jag vill med detta arbete istället 
framhäva Eva och hennes utformning. Figur 17 är den skiss föreställande ögon 
som jag valde att arbeta vidare med och utveckla i detta arbetet. Figur 18, som 
endast består av ljud kan vara svårt att uppfatta av parkens besökare, denna idé 
visar endast vad jag ansåg att hennes kroppsspråk antydde, att hon duschar i ett 
vattenfall. Figur 19 visar även den Eva som duschar. I denna idé väger även 
kostnad och praktiska möjligheter in. Att använda riktigt vatten kan uppfattas 
som slöseri. Med tillägget i figur 20, föreställande en blomma, skapas inte en 
pop-out-effekt och får istället en motsatt effekt och får Eva att smälta in i 
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omgivningen. Figur 21, som endast visar ljus, är ett bra komplement för alla 
stadens offentliga konstverk. Riktat ljus får det mesta att uppmärksammas och 
blir därför en del av gestaltningens resultat. Med starkt riktat ljus skapas en pop-
out-effekt. Figur 22, kameran, gör det tydligt att Eva poserar för någon och är ett 
objekt som observeras. Den praktiska frågan och den ekonomiska aspekten 
gjorde denna idé svår att utföra.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
	
 
 

 
 
 
 

Figur 16. Kläder, för att ändra 
Evas utseende och skapa en pop-
out-effekt 

Figur 17. Ögon, med teorin om 
male gaze som grund 

Figur 18. Endast ljud, som visar 
att Eva duschar i ett vattenfall 

	

Figur 19. Dusch, för att passa 
Evas kroppsspråk som kan liknas 
med att hon står i duschen  

Figur 20. Blomma, gör att Eva 
smälter in med omgivningen 
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Utifrån dessa skisser diskuterade jag och projektets olika parter fram de bästa och 
de sämsta egenskaperna i varje idé och även hur vissa inslag kan kombineras. Vi 
valde att kombinera ljus och ögon, som hämtade sin inspiration från male gaze-
teorin som ligger till stor grund för det här arbetet. Anledningen till att vi valde 
att kombinera ögon med ljus var också den undermåliga belysningen som idag 
finns i Botaniska trädgården. Ljuset skapar även en förstärkande effekt av 
ögonen. Rikard Lindell såg över de möjligheter som finns i den tekniska aspekten 
och hur det skulle fungera med utförandet av ljusinstallationen. Samtidigt såg jag 
över de alternativ som fanns att tillgå med material för att skapa ögonen. Jag 
valde att använda materialet frigolit då frigolit är ett vanligt och lätt material som 
finns i vanliga hobbybutiker. Jag valde att måla ögonen i de tre vanligaste 
ögonfärgerna, blå, grön och brun. Nedan syns en skiss på tilläggets utveckling 
under designprocessen (se figur 23, s.28).  
 
 

Figur 21. Endast ljus, skapar en pop-out-effekt och gör 
att Eva sticker ut i den obelysta miljön 

Figur 22. Kamera, även kameran är en referens för male 
gaze. Eva poserar för någon bakom kameran 
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Vi beslöt oss för att skapa ljus som lyser i samband med rörelse, och slocknar vid 
brist på närliggande aktivitet. Sensorer kopplade med batteri och ljusdioder som 
riktas med hjälp av kapade kopparrör gör att ett starkt riktat ljus lyser när någon 
går förbi ögonen. Det plötsliga ljuset skapar en pop-out-effekt och kontrast mot 
den annars mörka och obelysta omgivningen.  
 

 
Min realiserade gestaltning 
 
 
Material och elektronik  
Jag valde att skapa min tolkning av male gaze med hjälp med tre frigolitkulor 
från en hobbybutik. Kulorna är 12 cm/diameter. Jag målade ögonen med 
akrylfärg i tre av de vanligaste ögonfärgerna, blå, grön och brun. Rikard Lindell 
kopplade ihop en mycket starkt lysande ljusdiod (se figur 25) ihop med ett batteri, 
förstärkare och en sensor (se figur 24) som reagerar på rörelse. Vi använde analog 
teknik för att implementera tilläggets interaktivitet. Jag valde gult ljus för att inte 
manipulera skulpturens färgåtergivning. För att få en tydligare riktning på ljuset 
kapade jag kopparrör och placerade i pupillens mitt. Ögonen gröptes sedan ur sitt 
innehåll för att göra plats åt elektroniken. Allt material som använts för att skapa 
ögonen är billigt. Vi tog hänsyn till kostnaden eftersom vi misstänkte att tillägget 
kunde utsättas för skadegörelser. Genom att använda material med låg kostnad 
blev det inte lika mödosamt om något skulle försvinna eller förstöras.  

Figur 23. Ögon och ljus, en skiss på hur idéen om ögon utvecklas 
under designprocessen 
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Gestaltningens effekt  
Botaniska trädgården har i dagsläget obefintlig belysning. Tillägget blir därför 
mycket effektfullt då ljuset skapar en god kontrast mot den resterande 
omgivningen när det är mörkt. Nedan demonstreras ögonen när de är släckta i ett 
ljust rum (se figur 26) och även när de är tända (se figur 27). I pupillens mitt 
placeras ett kopparrör för att skapa en bättre riktning för ljusdioden (se figur 28). 
På baksidan av ögat placeras en sensor som reagerar på närliggande rörelse (se 
figur 29).  
 

Figur 24. Rörelsesensor Figur 25. Ljusdiod  

Figur 26. Släckta ögon Figur 27. Tända ögon i inomhusbelysning 
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Figur 28. Öga framifrån 

 

	
Figur 29. Öga bakifrån med sensor 
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Resultat - Vernissage Västerås kulturnatt 170916 
Jag valde att bjuda in släkt och vänner under Västerås kulturnatt den 16 
september för att fler skulle få uppleva mitt tillägg i den rätta kontexten. Under 
Västerås kulturnatt är det många människor i rörelse i Västerås city. Jag valde att 
visa mitt tillägg under denna kväll för mycket av de aktiviteter som sker under 
kvällen präglas av att lysa upp mörkret. Eldar och ljus har, för mig, alltid 
förknippats med kulturnatten. Med detta i åtanke får mitt tillägg en naturlig plats 
tillsammans med stadens resterande aktiviteter. Jag tog tillfället i akt att berätta 
lite om male gaze och bakgrunden till min gestaltning för några av besökarna. 
Många av de som medverkade under kvällen nämnde att de aldrig lagt märke till 
denna skulptur. Flera var även förvånande över att det var Eva. Att dessa 
kvinnliga skulpturer skapades för mannens blick är något inte många vet om, att 
få dela med mig av den här kunskapen kändes viktigt. Kanske väcks en tanke hos 
dem nästa gång de ser en skulptur föreställande en naken passiv kvinna.  
 

 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30. Eva med ljus från ögon Figur 21. Vernissage 

Figur 32. Eva och lysande ögon Figur 33. Eva och ögon 
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Kritisk överblick – Gestaltningen 
Jag hade velat skapa en bestående gestaltning för att nå fram med mitt syfte och 
budskap med starkare genomslag. Men med våra resurser och vår tid var detta 
inte möjligt. Detta är en pilotstudie och en tillfällig gestaltning som jag önskar 
och hoppas ska ge en grund för fortsatt arbete och förhoppningsvis skapa fler 
normkritiska tillägg i det offentliga rummet. En skylt till skulpturen och tillägget 
vore ett bra komplement för information om skulpturen och för att förstärka 
arbetets syfte. 

 
 
Diskussion 
 
 
Mitt syfte var att arbeta fram ett rumsligt tillägg med interaktion och att försöka 
framhäva syftet med skulpturen Eva skapad av David Wretling 1936. 
 
Efter den utförda observationen och platsanalysen är slutsatsen att verket är 
”osynligt”, Eva smälter in i det offentliga rummet. Teorin om pop-out-effekten 
har därför varit viktig för att skapa en kontrast mot resten av omgivningen. Pop-
out-effekten innebär skillnader i exempelvis färg, form eller material i 
förhållande till bakgrunden för att utmärka något (Ware, 2008, s.29). Tillägget i 
samspel med Eva kontrasteras mot den omkringliggande miljön för att synas och 
uppmärksammas av parkens besökare. Jag har även gjort ett aktivt val att inte 
täcka skulpturen då äldre rumsliga element ibland kan hjälpa oss att finna vår väg 
i den moderniserade staden (Montgomery, 1998, s.101). Genusteori och teorin 
male gaze har legat som grund för gestaltningsförslaget, väl förknippat med Evas 
syfte då hon skapades 1936: En naken kvinnlig gestalt för att tillfredsställa 
mannen (Nash, 1996, s.153).  
 
Skulpturen Eva har en uttrycklig form där hennes namn spelar den största rollen 
(Molavi, Rafizadeh & Rafizadeh, 2017, s.17) då hon förknippas som en i duon 
Adam och Eva från den kristna, monoteistiska, judiska och muslimska 
mytologin. Jag anser att detta är tvetydigt då skulpturen är mycket abstrakt och 
skulle kunna vara vilken kvinna som helst. Men som Sjöholm Skrubbe (2007, 
s.155–156) nämner är det mycket vanligt att de kvinnliga skulpturerna döps efter 
mytologiska fenomen och detta ofta sker efter att de skapats.  
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Personer som besöker offentliga parker vill gärna använda flera av kroppens 
sinnen, de vill ha mer än bara en gräsyta (Ignatieva, m.fl., 2016, s.223). Mitt 
tillägg skapar medvetenhet och ger även besökaren möjlighet till interaktion på 
ett intresseväckande sätt. I omvärldsanalysen där jag analyserat tre olika projekt 
med ett normkritiskt perspektiv visar skulpturen ”Fearless girl” att platsen spelar 
en betydande roll för hur en skulptur uppfattas (Lam, 2017) då en feministisk 
gestalt kan uppfattas negativt på grund av dess placering. Utställningen 
Heteronorm & Etnonorm (2014) visar aktualiseringen av utställningar med ett 
normkritiskt perspektiv, vilket även utställningen Lust & Last (2011) gör. Lust 
& Last (2011) visar indirekt en tidslinje över hur länge kvinnan objektifieras och 
påminner oss än en gång om hur dem sedan flera hundra år tillbaka skapats för 
mannens blick.   
Resultatet av de metoder som jag genomfört har visat att få lägger märke till 
skulpturen Eva. Det har berott på att hennes undermåliga kontraster och placering 
inte gör att hon sticker ut tillräckligt för dem som besöker platsen. Hennes 
existens kan liknas med arkitektur då många skulpturer smälter in i omgivningen 
(Peter Cornell i Sjöholm Skrubbe, s.278). 
 
Om en konstnär idag skulle skapa en skulptur med samma utformning är det 
sannolikt att den skulle få negativ respons och att syftet med skulpturen skulle 
bli ifrågasatt på ett annat sätt än vad skulpturerna från exempelvis 1936 blir. Med 
tillägget ville jag skapa en förståelse för skulpturers syfte, främja en 
ifrågasättande attityd mot de vardagliga rumsliga element vi naturligt stöter på 
som har starkt underliggande och omoderna normer. Jag ville skapa en förståelse 
för de offentliga rummen, att dessa gröna oaser faktiskt också besitter uråldriga 
värderingar och normer.  
 
Det är en annorlunda gestaltning som även i sin utformning skapar en pop-out-
effekt. Utifrån de teoretiska underlag jag samlat in tillsammans med 
observationer visar det att Evas utformning och placering gör att hon förblir 
osynlig. Pop-out-effekten gjorde att Eva stack ut från sin omgivning och under 
kulturnatten var det väldigt många som stannade upp och betraktade, frågade och 
fotograferade Eva och gestaltningen. Jag valde att använda ögon som tillägg för 
att skapa denna effekt samtidigt som de fick vara symbol för den manliga blicken. 
Tillägget skapade även en interaktion då ögonen tändes när besökare gick förbi.  
 
Mitt arbete visar att vi med enkla medel som exempelvis med hjälp av ljus, färg 
och form kan få en bestående gestaltning eller skulptur att få nytt liv och skapa 
intresse och engagemang hos dess besökare.  
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Figur 1.  Fearless Girl och Charging Bull. Fotografi av Mark Lennihan, 
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Figur 2.  Tre verk från utställningen Lust & Last. Konstverk av Adolf Ulrik 
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Figur 3.  Fotografi från utställningen Heteronorm & Etnonorm. Fotografi 

av Elisabeth Ohlsson Wallin, Fredens Hus 2014 
 
Figur 4.  Rudbeckianska gymnasiet. Fotografi av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 5.  En av Rudbeckianska gymnasiets entréer. Fotografi av Hanna 

Hansen 2017 
 
Figur 6.  Eva och Västerås stadsbibliotek. Fotografi av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 7.  Eva och Västerås domkyrka. Fotografi av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 8.  Stenmur. Fotografi av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 9.  Gångstråk, bänkar, krukor och rabatt. Fotografi av Hanna Hansen 

2017 
 
Figur 10.  Informationsskyltar. Fotografi av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 11.  Damm och formklippta träd. Fotografi av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 12.  Bänk och stenbord. Fotografi av Hanna Hansen 2017 
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Figur 13.  Organiskt rörelsemönster. Fotografi av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 14.  Eva. Fotografi av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 15.  Modell över min designprocess. Modell skapad i Word för att på 

ett enkelt sätt visa min designprocess steg för steg. Skapad av 
Hanna Hansen 2017 

 
Figur. 16.  Kläder. Skiss på skulpturen Eva med kläder. Skiss skapad i 

Photoshop med en bild på Eva som grund. Skapad av Hanna 
Hansen 2017 

 
Figur 17.  Ögon. Skiss med svävande ögon som symboliserar teorin om male 

gaze. Skiss skapad i Photoshop med en bild på Eva som grund. 
Skapad av Hanna Hansen 2017 

 
Figur 18.  Endast ljud. Skiss på Eva och förslag på ljud, vattenfall. Skiss 

skapad i Photoshop med en bild på Eva som grund. Skapad av 
Hanna Hansen 2017 

 
Figur 19.  Dusch. Skiss på Eva placerad i ett duschbås. Skiss skapad i 

Photoshop med en bild på Eva som grund. Skapad av Hanna 
Hansen 2017 

 
Figur 20.  Blomma. Skiss på Eva klädd i blommor. Skiss skapad i Photoshop 

med en bild på Eva som grund. Skapad av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 21.  Endast ljus. Skiss på Eva och ljus. Skiss skapad i Photoshop med 

en bild på Eva som grund. Skapad av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 22.  Kamera. Skiss på Eva och kamera. Skiss skapad i Photoshop med 

en bild på Eva som grund. Skapad av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 23.  Ögon och ljus. Ytterligare en skiss på ögonen, nu kombinerade 

med ljus. Skiss skapad i Photoshop med en bild på Eva som 
grund. Skapad av Hanna Hansen 2017 

 



	 39	

Figur 24.  Rörelsesensor. Bild som föreställer en av de sensorer som 
placerades på ögonens baksida för att känna av närliggande 
rörelser. Fotografi av Hanna Hansen 2017 

 
Figur 25.  Ljusdiod. Bild föreställande en av de ljusdioder som sitter i 

ögonen och skapar ett riktat ljus mot skulpturen. Fotografi av 
Hanna Hansen 2017 

 
Figur 26.  Släckta ögon. Bilden visar ögonen när de är släckta. Fotografi av 

Hanna Hansen 2017 
 
Figur 27.  Tända ögon. Bilden visar när ögonen är tända, inomhus. Fotografi 

av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 28.  Öga framifrån. Bild på ett av ögonen framifrån. Fotografi av 

Hanna Hansen 2017 
 
Figur 29.  Öga bakifrån med sensor. Bild på ett av ögonen bakifrån med 

sensor på plats. Fotografi av Hanna Hansen 2017 
 
Figur 30.  Eva med ljus från ögon. Bild tagen under kulturnatten i Västerås 

på Eva och ögonen. Fotografi av Teodor Johansson Massaro 2017 
 
Figur 31.  Vernissage. Bild från kulturnatten på Eva och de som kommit för 

att se tillägget realiseras. Fotografi av Teodor Johansson Massaro 
2017 

 
Figur 32.  Eva och lysande ögon. Bild från kulturnatten på Eva och de 

lysande ögonen. Fotografi av Teodor Johansson Massaro 2017 
 
Figur 33.  Eva och ögon. Bild från kulturnatten på Eva och ögonen. 

Fotografi av Teodor Johansson Massaro 2017 
 


