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TACK

Jag vill rikta ett särskilt tack till mina handledare på LTU, mina tålmodiga testpersoner,
alla konstnärligt aktiva jag samtalat med samt Henrik Orrje på Statens Konstråd.

Utan deras benägna bistånd skulle detta arbete vara betydligt innehållsfattigare!
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      1
    BAKGRUND

“Vindaren”
av Mats Caldeborg
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VAD ÄR OFFENTLIG KONST?

Det ligger i konstens natur att den svårligen låter sig definieras, och att sätta etiketter på 
konstverk eller dela in dem i fack motverkar i någon mån friheten i både uttrycket och 
tolkningarna. Icke desto mindre är det skillnad på privatägd konst och offentlig sådan, 
och det som huvudsakligen skiljer dem åt är vilka som har möjlighet att betrakta den. 

Rent tekniskt sett omfattar offentlig konst alla konstverk allmänheten har fritt tillträde 
till, må det vara runstenar, kyrkomålningar, tavlor, friser, skulpturer eller rent av osignerad 
gerillakonst som olovligen applicerats i det offentliga rummet. 
   Mänskligheten har en lång historia av sådana dekorationer – redan för många tusen år 
sedan utfördes grottmålningar och förmodligen även andra typer av konstnärliga uttryck 
som gått förlorade med tiden. Under antiken gjordes statyer av gudar, dignitärer och 
idrottsmän för både tempel och torg, och helgade samlingsplatser från de flesta religioner 
har i alla tider varit rikt dekorerade. Människor i maktpositioner har låtit resa monument 
över sig själva eller andra de velat framhålla. 
   Ofta var syftet politisk eller religiös propaganda, och inte förrän under medeltiden 
började andra typer av motiv få genomslag i konsten. Sådana verk var dock inte avsedda 
för allmänheten utan förbehållna de rika mecenater som finansierat dem. Under flera 
hundra år i var i stort sett all konst privatägd.

Ur ett snävare och kanske mer demokratiskt perspektiv kan offentlig konst definieras 
som statligt finansierade konstverk vilka placerats ut på allmänna platser i syfte att 
försköna eller väcka debatt – en relativt modern företeelse som inte fick genomslag 
förrän på 1900-talet.
Det är denna tolkning jag huvudsakligen kommer att hålla mig till i detta arbete.
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KONST - INGET KONSTIGT

I Sverige finns ett rikt utbud av konst i det offentliga rummet. Inte enbart allmänna 
utomhusytor smyckas på detta sätt, utan genom ett riksdagsbeslut 1936 har alla offentliga 
byggnadskonstnader sedan dess rekommenderats att avsätta minst 1%  till konstnärlig 
utsmyckning – den så kallade enprocentsregeln. I samband med detta inrättades Statens 
Konstråd för att hantera de stora summor det kommit att röra sig om.

Statens konstråd har i skrivande stund en årlig budget på 41 miljoner kronor och dessutom 
avsätter aktörer på lokal nivå - som kommuner och landsting - avsevärda summor för 
offentlig utsmyckning. Genom konstrådets försorg har ”över 1600 fasta konstverk” 
(Granath, 2014) tillkommit sedan 1936. 
   Ändå uppmärksammas den offentliga konsten förvånansvärt sällan och när nya verk 
avtäcks hörs allt som oftast upprörda röster om att pengarna kunnat användas bättre. 
Denna åsikt får förmodas ha sin grund i ointresse eller okunskap om konstens betydelse 
för samhället.

Konsten är inte enbart dekorativ utan kan även spegla tidsandan och kulturella strömningar 
och utgör därför en viktig länk till tidigare perioder. De rent estetiska aspekterna erbjuder 
avbrott i vad som annars kan vara strömlinjeformad stadsplanering vilket kan upplevas 
som trist och oinspirerande. Små konstnärliga avvikelser från normen i området kan 
bryta upp monotonin i massproducerade byggnadskomplex och kvarter.
   Konstverk kan avsiktligt kontrastera till eller komplementera sina omgivningar allt 
efter konstnärens avsikter och betraktaren får därigenom tillfälle till begrundan och 
analys av dessa. De inbjuder till en tyst kommunikation med konstnären som genom sitt 
verk velat förmedla en tanke, känsla eller stämning. Det är inte samma form av interak-
tionsdesign som detta arbete ägnar sig åt, men oavsett om vi lägger märke till det eller 
inte interagerar vi med upphovspersonen när vi betraktar ett konstverk.

Offentlig konst betraktas – kanske just för att den är så allmänt förekommande i Sverige 
– som något nästan självklart, något man tar för givet skall finnas på samma sätt som 
lyktstolpar och papperskorgar. Detta banaliserar tyvärr verken och gör att de kanske inte 
får mer än ett flyktigt ögonkast. En av tankarna bakom detta arbete är därför att försöka 
göra den offentliga konsten lite mer synlig.
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UPPSLAG

Umeå stod som värd för ”Kulturhuvudstadsåret 2014”, en titel EU utfärdar för att belysa 
och lyfta fram kulturlivet i olika delar av Europa. Närliggande orter deltar också i viss 
utsträckning med anledning av den ökade tillströmningen av kulturintresserade turister. 
Piteå var inget undantag utan passade detta år på att lyfta fram sina egna sevärdheter 
och evenemang inom området.

I samband med detta blev jag anlitad att göra en karta över stadens offentliga konstverk 
för att besökare skulle kunna hitta och beskåda dessa. 
   Jag hade aldrig tidigare reflekterat över att turister aktivt kan tänkas söka upp konstverk 
utan hade utgått från att detta var något endast individer med ett utpräglat konstintresse 
ägnar sig åt. Själv tycker jag mycket om att se på konst, men det är något jag oftast bara 
gör om jag råkar passera ett verk. 
   Det slog mig att om jag hade tillgång till en liknande karta över städer jag besöker 
skulle jag mycket väl kunna göra små omvägar för att titta, men kartor är otympliga 
(den jag ritade upp var i fysiskt A4-format) och man måste inskaffa dem var för sig.

Av den anledningen tänkte jag inte mera på saken efter att ha slutfört uppdraget, men 
när jag funderade över vad jag skulle göra som examensarbete – gärna med konstnärlig 
relevans – slog det mig att det skulle kunna vara intressant och nyttigt med en sådan 
karta man alltid kan bära med sig och som rymmer ett stort antal orter. (Tanken på 
ett bärbart uppslagsverk har fascinerat mig ända sedan jag läste “Liftarens Guide till 
Galaxen” av Douglas Adams. Detta var förstås innan internet och smartphones fanns, 
men även med dessa är möjligheten att slå upp offentlig konst begränsad.)

Jag samtalade med yrkesaktiva konstnärer och konstpedagoger, och då de ställde sig 
odelat positiva till idén beslöt jag mig för att utveckla konceptet för mobila enheter samt 
i förlängningen vanliga webbläsare.
   
Jag har i detta syfte designat chARTr, ett digitalt hjälpmedel för att hitta offentlig konst.
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IDÉ

Tanken bakom chARTr är att sprida kunskapen om den mångfald av konst vi har 
förmånen att fritt kunna ta del av i vårt land och visa var man har möjlighet att göra det.
   I en odaterad internetartikel framhåller konstpedagog Rebecka Walan vid Stockholms 
läns museum att ”[…]konsten lever först i mötet med betraktaren. Den som har tid att 
stanna upp, se och reflektera. ” (Walan, årtal saknas.)  
Den som aldrig hittar konstverket får aldrig ens möjligheten att stanna och reflektera. 
   Mitt syfte är att ge användarna fler möjligheter till sådana möten och därigenom så att 
säga få konsten att leva.
   
I en liten undersökning jag gjorde och kommer att redovisa i projektbeskrivningen fann 
jag att folk är mer benägna att titta på sina telefoner än på konst de passerar. 
   Därför tänker jag mig att en interaktiv konstkarta i telefonen dels kan uppmärksamma 
konstverk, dels nås via en aktivitet ett stort antal människor redan har vana av. chARTr 
är givetvis avsett att vara kostnadsfritt, då syftet inte är kommersiellt och det är önskvärt 
att så många som möjligt kan ta del av tjänsten. 
   Låt oss för resonemangets skull ponera att chARTr beställts av Statens Konstråd, 
vilket är den myndighet som ansvarar för sådana här frågor. Det ger möjlighet att förenkla 
qui bono-aspekten till att endast omfatta allmännyttan. Man skulle givetvis kunna tänka 
sig att beställaren kan återfå en del av utvecklingskostnaden genom att låta privata gallerier 
köpa plats i appen, men det skulle motverka en del av syftet. Jag nämner dock 
möjligheten eftersom den är fullt tänkbar.

Alla har inte tillgång till mobila enheter, och även om man inte heller har någon dator 
finns sådana ofta att tillgå på t ex bibliotek. Därför består chARTr av en central databas 
som både mobila enheter och webbläsare hämtar uppgifter ifrån. 
   På internetsidan tänker jag mig att det ska finnas ett diskussionsforum där man kan 
tala om konst med andra användare och hitta likasinnade vänner att dela sina upptäckter 
med. Denna kommer man dock inte åt direkt genom appen då den skulle bli svårhanterad 
i det interfacet, men eftersom internetanslutna mobila enheter även har möjlighet att 
köra webbläsare kan man nå sidan genom en direktlänk. Mobillösa användare kan skriva 
ut papperskartor över de områden som intresserar dem och får på så vis ändå möjlighet 
att ta med sig resultatet.

I detta arbete kommer jag att fokusera på mobilversionen, eftersom webbvarianten 
enbart är en nedskalad version av denna som saknar ett flertal av funktionerna, främst 
de GPS-relaterade. Jag kommer dock i min argumentation ta hänsyn till de användare 
som inte har tillgång till en mobil enhet.
   Funktionerna hos chARTr visas genom illustrationer med beskrivningar och kommentarer 
i ett appendix till arbetet. Själva resonemanget och designvalen bakom tjänsten avhandlas 
löpande i denna text. 
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      2
 RELATERADE ARBETEN

“Havet är rikt”
av Maria Alm
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Det närmaste man i nuläget kommer en svensk databas för offentlig konst är 
offentligkonst.se, ett ideellt projekt under Wikimedia Sverige. 
Det är dock långt ifrån komplett och saknar de flesta funktioner jag tänkt mig ska finnas 
i chARTr, och dessutom har det stött på rättsliga problem då högsta domstolen slagit 
fast att man måste ha upphovspersonens tillstånd för att avbilda offentlig konst i en 
öppen databas, vilket var deras avsikt. 

chARTr kommer inte nödvändigtvis att använda sig av bilder – tvärtom kan det 
motverka syftet att få folk att besöka konstverken på plats – men det är nödvändigt att 
känna till detta beslut så att man kan söka lov av konstnären om och när bilder skall 
användas.
I övrigt saknas offentliga sammanställningar av konstverk i stor utsträckning. En artikel 
av Amanda Horne i Sveriges Radios Kulturnytt nämner att ” Det finns […] inget samlat 
register över innehav […] av den statliga, kommunala- och landstingsägda offentliga 
konsten i Sverige. ” (Horne, 2016.) 

Statens Konstråd har naturligtvis listor över dem de finansierat och kommunerna bör 
också ha det, men det verkar inte finnas någon standardisering av dessa och på vissa 
håll är det mycket svårt att få reda på vem som är ansvarig och/eller kunnig i frågan. 
Dessa register har uppenbarligen tämligen låg prioritet i kommunförvaltningarna - det 
tidigare nämnda Wikimediaprojektet har i flera års tid försökt få fram sådana listor med 
mycket begränsad framgång. Detta bekräftas i viss utsträckning genom den under-
sökning Kulturnytt gjort (även denna rapporterad av Horne) som visar att landstingen 
har svårt att redovisa för sitt konstinnehav. I artikeln säger Jörgen Lindvall, kulturchef 
i Region Jönköpings län, att han ”[…] tror att det här rent politiskt, kulturpolitiskt inte 
varit prioriterat.” Huruvida samma problematik föreligger på kommunal nivå avhandlas 
dock inte i undersökningen. (Horne, 2015.)

Sökfunktionen på samma sida. Man kan söka 
på konstnär, titel och tillkomstår samt markera 
vilka kommuner man vill ska omfattas. Det går 
även att välja sökning av endast verk med bild 
eller angivna koordinater.

Startsidan hos offentligkonst.se. De färgade 
cirklarna anger hur många konstverk som finns 
i närområdet och delas vid inzoomning upp i 
färre, mer precist placerade cirklar. 
(Dessa små bilder är endast avsedda att ge en 
överblick av layout, inte visa detaljer.)
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Ett av problemen med att ta fram en sådan app som chARTr ligger därför just i insam-
landet och sammanställandet av informationen, något jag själv upplevt kan vara svårt 
under mitt arbete med att göra ett register över Piteås offentliga konstverk. Det var inte 
lätt att få reda på vem som var ansvarig för sådana uppgifter och ännu svårare att få 
personen att ta fram en lista över konstverken.

I övrigt påminner chARTr i sitt utförande om de många andra kart- och navigationspro-
gram som finns tillgängliga idag, men då tanken bakom och syftet med appen är väldigt 
specifika kan den inte sägas vara relaterad annat än i rent generell utformning. Då den 
är tänkt att använda Google Maps eller någon annan färdig kartmotor är det omöjligt att 
undvika likheter med dessa – faktum är att de kommer att utgöra en del av innehållet – 
men chARTrs unika funktioner kommer att ha ett annat utseende. Detta avhandlar jag 
närmare i stycket om designval.

Centrala Piteå hos samma tjänst.
Denna brist på information är sorgligt repre-
sentativ för stora delar av landet och illustrerar 
problematiken med att samla in fakta om 
offentlig konst.

Centrala Växjö hos offentligkonst.se. Alla verk 
har uniforma markörer och närmare info visas i 
en liten ruta som öppnas ovanpå kartan. Länkar 
leder till relevanta Wikipediaartiklar - man kan 
t ex inte få upp en lista över fler verk av samma 
konstnär.
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      3
          TEORI

“Figurer för spel”
av Filip Nilsson
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VAR HITTAR MAN KONST? 
(OCH VARFÖR?)

chARTr är inte endast avsedd som en navigationstjänst, utan kan även användas för att 
studera den kulturella utvecklingen i samhället. Det finns ofta samband mellan placeringen 
av konstverk och trender inom stadsplanering, när kommunen t ex vill försköna ett 
område eller göra det attraktivare för boende och besökare. 
   Det händer ibland att konstverk flyttas av olika skäl, och även om anledningen gått 
förlorad i den byråkratiska hanteringen skall man via chARTr kunna se när flytten 
genomfördes samt mellan vilka platser. En tidsaxel under kartan gör det möjligt att se 
hur stadsbilden förändrats genom åren och vid vilken tidpunkt de offentliga verken tillkom. 
   På detta sätt kan man få en uppfattning om hur orten förändrats, vilka områden som 
prioriterats vid utsmyckning och vid vilka tidpunkter. Detta kanske inte ger någon konkret 
information om de underliggande skälen, men ger underlag för diskussioner och en 
möjlighet att studera konstens relation till infrastrukturen.

Somliga konstverk har en intim sammankoppling till den plats de står uppställda på och 
kan inte flyttas utan att förstöra tanken bakom dem eller den visuella effekten. Richard 
Serra, vars skulptur ”Tilted Arc” kontroversiellt avlägsnades från Federal Plaza i New 
York 1989, säger i sin artikel ”Tilted Arc Destroyed” följande: ”The scale, size, and  
location of site-specific works are determined by the topography of the site, whether it 
be urban or landscape or architectural enclosure.”  (Serra, 1989.)
   Detta resonemang omfattar många verk som beställts för att pryda specifika utrymmen, 
då konstnärerna allt som oftast i förväg ”inspekterar omgivningarna och anpassar verket 
efter dem”, sade mig Satu Takkinen, konstpedagog i Piteå Kommun.

En flytt behöver därför noga motiveras och helst endast 
utföras i samråd med konstnären, något som tyvärr allt 
för sällan är fallet.
   Ett lokalt exempel gäller skulpturen/installationen 
”Atlantis” av Dan Lestander, som ursprungligen 
placerades flytande på vattnet vid Strömsundskanalens 
norra mynning i nära anslutning till Konstparken. På 
grund av konstruktionsproblem visade den sig ta in vatten 
och fick slagsida, varpå den bärgades och magasinerades. 
   Konstnären lyckades inte åstadkomma en helt säker 
teknisk lösning och med hans goda minne är den nu 
placerad på marken i Konstparken, ovanpå grus som får 
symbolisera vattnet. 
   Även om effekten till stor del gått förlorad har man i 
detta fall konsulterat konstnären vid lösningen vilket får 
anses vara föredömligt. Utan hans medgivande skulle 
den ha fått förbli i förvaring.

“Atlantis” på sin nuvarande plats.
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Andra offentliga verk flyttas eller avlägsnas av säkerhetsskäl. För att återigen använda 
ett lokalt exempel fanns under ett antal år skulpturgruppen ”Dialogen” av Toivo Lund-
mark i Badhusparken. Denna var skuren i form av talande munnar direkt i höga stubbar 
vilka en gång varit björkar som fällts när de ansågs för gamla. På grund av materialets 
karaktär, ålder och brist på impregnering fortsatte det att murkna och till sist råkade ett 
lekande barn närapå välta en av stubbarna över sig. 
   Lyckligtvis kom ingen till skada, men man tog beslutet att avlägsna hela gruppen 
för att undvika liknande incidenter i framtiden. Detta till trots förekommer ”Dialogen” 
fortfarande på kommunens senast utgivna lista över offentliga konstverk då den inte 
uppdaterats sedan 2008.  I chARTr skulle verkets existens visserligen nämnas, men 
också markeras som avlägsnat och eftersom förklaringen är känd skulle den nämnas i 
beskrivningen. Verket skulle endast visas på kartan när tidslinjen ställts in på en punkt 
under den period det stod uppe, och detsamma gäller naturligtvis för andra avlägsnade 
eller förstörda verk.

I bland blir offentliga konstverk hårt kritiserade av olika skäl, antingen för att de anses 
sticka i ögonen på allmänheten, skymma utsikten eller framkomsten (vilket var ett av de 
huvudsakliga argumenten för avlägsnandet av Serras ”Tilted Arc”) eller vara ett slöseri 
med allmänna medel på grund av sin kostnad. Andra undgår helt och hållet debatt och 
ifrågasättande. 
   Orsakerna till detta förhållande är svårutredd och den allmänna opinionen kan variera 
mellan tidsperioder – till exempel skulle ett verk som ansågs vara kontroversiellt för ett 
halvsekel sedan kanske inte väcka något större uppseende i dag på grund av förändringar i 
samhällsklimatet. Kommunen som beställare kan vara i samråd med konstnären om verkets 
lämplighet samtidigt som kommuninnevånarna högljutt protesterar mot detsamma.

Miwon Kwon talar i sin bok ”One place after another : site-specific art and locational 
identity” om “an old imperative of public art: rather than art works that are separated or 
detached from the space of the audience, […] one should sponsor works that reassure 
the viewing subject with something familiar and known” (Kwon, 2002). 
Huruvida man tillämpar detta imperativ varierar, men ofta drar sig kommuner för att 
köpa in offentliga verk som kan uppfattas som alltför kontroversiella av allmänheten.
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URVAL 
 

I utveckladet av en tjänst som chARTr är en svår frågeställning var man drar gränsen 
för vilka verk som skall representeras i databasen. Teoretiskt sett är samtliga konstverk 
i statligt ägda byggnader offentlig konst, men det skulle vara alltför omfattande att ta 
med alla dessa och majoriteten av dem är placerade på ställen som allmänheten inte har 
obegränsad tillgång till, t ex privata kontor på kommunala verk eller landsting. 

Internationellt sett finns inte alltid samma tradition. Hamilton, Forsyth och De Iongh 
definierar fem former av offentlig konst: “sculpture, functional objects, architectural
features, landform works and temporary forms such as those generated for festival 
events“ (Hamilton, Forsyth & De Iongh, 2001).
   Därför finner jag det rimligt att sätta tillgänglighet som ett kriterium – man ska obe-
hindrat kunna ta sig till verket. Detta gör att den absoluta majoriteten av konstverken i 
chARTr kommer att vara sådana placerade i offentliga miljöer, övervägande utomhus 
men även i öppna ytor i exempelvis stads- eller sjukhus.

Ett annat kriterium är att konstverken är statligt finansierade, eftersom den nödvändiga 
informationen då finns att tillgå och allmänheten har garanterat tillträde. Ett av mina 
tidigaste minnen av konst är de målade träskulpturer en lokal konstnär fyllt sin trädgård 
vid landsvägen med. Det var flera fascinerande verk, men de var ändå placerade på privat 
mark och kanske inte helt avsedda för närmare studier utan tillstånd från ägaren.    
   Sådana installationer är förvisso synliga för allmänheten, men öppen information om 
dem saknas i regel och tillträdet kan som sagt vara begränsat. I sådana fall är det lämp-
ligare om konstnären själv skapar en användare och lägger in egna markeringar som kan 
delas på chARTrs användarforum, vilket jag återkommer till i nästa avdelning.

Att avbilda konstverken kan vid första tanken framstå som en bra idé och ett självklart 
designval, men det finns ett par problem att ta hänsyn till i detta avseende.
   Först och främst det rent juridiska – Högsta Domstolen har som tidigare nämnts slagit 
fast att man måste ha konstnärens tillstånd för att få avbilda ett verk i en öppen offentlig 
databas och att inhämta ett sådant kräver allra minst en del extraarbete och i somliga fall 
utbetalning av ersättning. Det går att köpa ett generellt tillstånd av BUS (Bildupphovs-
rätt i Sverige) och ett sådant skulle enligt föreningens ordförande Åsa Berndtsson vara 
”Ett avtal som skulle kosta i storleksordningen några tusenlappar per år”, vilket får 
anses vara en mycket rimlig summa som skulle bli avsevärt billigare och jämlikare än 
spridda ersättningar.
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Har man väl löst denna del uppstår den rent designmässiga frågan om man BÖR avbilda 
dem. Risken finns nämligen att användarens lust att besöka konstverket på plats minskar 
om dess utseende redan avslöjats. 
   Dessutom kan det ge en missrepresentation av konstverkets faktiska effekt, då 
det är omöjligt att fånga ett helt område ur alla vinklar i ett enda fotografi, och i fall 
med installationer som kan skifta karaktär (t ex vridas av vinden eller manipuleras 
av besökare) blir intrycket mycket begränsat. Därför måste en eventuell beställare ta 
ställning till om inkluderandet av fotografier motiverar omkostnaderna samt om det är 
önskvärt att visa upp verken på det sättet. 

Själv kommer jag i detta arbetes bildappendix att visa två lösningar i frågan, medan jag 
efter långt övervägande beslutat att förorda versionen utan bilder - något jag motiverar 
med att chARTrs huvudsyfte är att få användarna att besöka offentliga konstverk på 
plats och själva bilda sig en uppfattning. Vore det endast ett konstuppslagsverk skulle 
avbildningar i mitt tycke vara att föredra. 

Möjligen skulle en intressant kompromiss kunna uppnås genom att användaren själv får 
välja om bilder skall visas eller ej – detta skulle dock vara något beställaren måste ta 
ställning till med tanke på merkostnaderna. Min uppgift är endast att visa hur det skulle 
kunna te sig visuellt.
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SKAPANDET AV EN TJÄNST 
 

Om man tänker sig att chARTr skulle lämna det hypotetiska stadiet och utföras som en 
verklig produkt måste man beakta olika aspekter av processen.  Att programmera funk-
tionerna skulle kunna göras av en digitalutvecklingsbyrå utifrån min dokumentation. 
Beställningen måste omfatta kompatibilitet med både iPhone och Android för att göra 
chARTr användbar av så många mobilinnehavare som möjligt.
   Själva innehållet behöver dock hämtas från andra håll – kartmotorn skulle kunna 
köpas på licens från exempelvis Google Maps och Lantmäteriet erbjuder historiska 
kartor. Att jämka ihop dessa skulle vara ett arbete i sig självt men inte ogörligt då mate-
rialet redan existerar. Det huvudsakliga problemet blir att få en sammanställning av alla 
relevanta parametrar för databasen. 

I detta avseende har jag funderat runt hur själva datainsamlandet skulle gå till. Låt oss 
fortsätta antagandet att Statens Konstråd ligger bakom finansieringen. Eftersom ägandet 
av offentlig konst i huvudsak ligger på kommunal nivå skulle Konstrådet kunna tänkas 
betala kommunernas kulturnämnder för att projektanställa personer som kan samman-
ställa det lokala innehavet av offentlig konst, samt personligen besöka och dokumentera 
varje verk med fotografier och GPS-koordinater. 
   Vid insamlandet och sammanställandet beskrivs dessutom verken kortfattat i skrift 
och taggas med de parametrar som behövs för att göra dem sökbara. Denna inventering 
skulle även bidra till att ett samlat nationellt register över statligt ägd konst upprättas. 
   
När detta gjorts återstår att implementera databasen i programmet samt kontakta samtliga 
levande konstnärer för att fråga om de har intresse av att ha konton de kan använda för 
att kommentera sina verk. Vid samma tillfälle kunde man fråga om tillstånd att använda 
bilder av deras verk, men ett generellt avtal med BUS vore rimligare då det räcker med 
att en konstnär ger avslag för att komplicera läget. Rättvisast vore om alla får möjlighet 
till en symbolisk ersättning, då den summa BUS angett knappast kan anses vara 
substantiell om man fördelar den över samtliga medverkande.

Sedan återstår testkörningar och problemletande, något som programmeringsfirman är 
bäst lämpad att handha eller lägga ut på entreprenad. Det är hur som helst en etapp som 
får antas vara en del i utvecklingsprocessen och redan budgeterats för i deras offert – 
den är dock nödvändig innan appen kan göras tillgänglig för allmänheten. De kan också 
omvandla tjänsten för att fungera i webbläsare samt lägga till ett diskussionsforum – 
en i sammanhanget förhållandevis enkel uppgift då det redan finns ett flertal färdiga 
forummotorer att tillgå.



18

När en fungerande tjänst sammanställts måste den göras tillgänglig för allmänheten via 
exempelvis appstores och länkar från såväl Konstrådets hemsida som andra kultur-
relaterade internetsidor. Kommunernas hemsidor bör också upplysa om chARTrs 
existens och funktioner.
   En sådan här tjänst skulle ofrånkomligen få uppmärksamhet i kulturella kretsar och bli 
testad, omskriven och recenserad i relaterade tidskrifter och forum. Då den inte är kom-
mersiell skulle traditionell marknadsföring antagligen inte komma på fråga, men word-
of-mouth skulle bidra till en stor del av spridningen. 

Att resonera runt själva lanseringen faller möjligen utanför ramarna för detta arbete, 
men jag finner det relevant att åtminstone göra en rudimentär överblick av chARTrs 
tänkbara väg till användaren.
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      4
DESIGNPROCESSEN

“HavAnde”
av Carola Edlund
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Med grundtanken om en interaktiv konstkarta fomulerade jag arbetsnamnet chARTr, 
vilket jag tyckte passade så bra att jag beslöt behålla det för den färdiga tjänsten. 
Charter är ett ord som förknippas med turism, och användarna är tänkta att använda 
appen som turister – antingen på resa eller i sin egen stad. Chart kan i engelskan syfta 
både på en karta och på ett statistikblad – de två grunderna min idé bygger på. 
   Genom att versalisera ART understryker man tonvikten på konst. Att avsluta med ett 
gement r syftar till populariteten i att döpa digitaltjänster i denna form – Flickr, Tumblr 
och så vidare – vilket gör det lättare att genast förstå i vilken form chARTr existerar.

För att kunna utveckla chARTr krävs först en definition av appens funktioner. 
Dessa inkluderar inte bara de uppenbara, som information om konstverken och en 
kartläggning av deras geografiska positioner, utan även sätten på vilka användarna skall 
kunna komma åt dessa och extra funktioner som ytterligare underlättar navigation och 
förståelse samtidigt som tekniken utnyttjas i görligaste mån. 

I syfte att få en bättre överblick av vad som behöver göras tillämpade jag i första skedet 
PACT-metoden, som brukar användas för att bedöma viktiga aspekter att ta hänsyn till. 
En analys av situationen utifrån denna gav följande resultat:

P (People, dvs. användare):
Den tänkta användargruppen är konstintresserade individer som antingen vill ha hjälp 
med att lokalisera konstverk, utvidga sitt kunnande inom området eller planera promenader 
med maximal exponering för offentlig konst. Användarna kan vara av alla etniciteter, 
åldrar eller kön, men i första skedet förutsätter jag att de förstår svenska. Översättningar 
är en förhållandevis enkel detalj som skulle kunna gå att utföra vid behov.
   Vidare måste de ha tillgång till en internetuppkoppling och någon typ av browser. För 
att kunna nyttja tjänsten fullt ut krävs en mobil enhet med GPS-funktion – mer om detta 
under bokstaven T.

A (Activity, dvs. vilka aktiviteter användare utför)
Aktiviteterna består i att fysiskt interagera med ett digitalt interface, antingen via touch-
screen eller någon annan form av pekdon, samt inhämta information utifrån de givna 
kommandona. Denna går även att söka via fritext eller genom angivna parametrar. 
   Användaren skall även kunna skicka och ta emot digitala meddelanden, samt göra 
markeringar på en likaledes digital karta.
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C: (Context, dvs. sammanhanget användarna utför aktiviteterna i)
Den tänkta användarpositionen är sittande vid datorn eller hållande den mobila enheten 
i stort sett var som helst. chARTr går att även att använda under rörelse, men då med 
samma risker som med alla andra mobilapplikationer. 
   Tjänsten används vid sökning av information, antingen då man befinner sig på platserna 
som visas i appen eller under planerande av resa och/eller insamlande av fakta.

T: (Technology, dvs. tekniken hjälpmedlet använder.)
Vad som krävs för att köra chARTr är en dator med internetuppkoppling eller mobil 
enhet med trådlös anslutning. Dessa inkluderar till sin natur en digital skärm som visar 
interfacet. Någon form av pekdon och tangentbord eller touchscreen krävs för att utföra 
kommandon. Enheten behöver ha en GPS-läsarfunktion för att kunna visa när man 
befinner sig nära ett konstverk. 

Efter att ha gjort dessa definitioner fortsatte jag med en mer generell behovsanalys som 
kan sammanfattas under följande punkter:

HANDIKAPPANPASSNING

Det finns en del funktionsnedsättningar att ta hänsyn till i ett sådant här projekt för att 
maximera användbarheten. Man måste till exempel räkna med att en viss, om än liten, 
del av användarna lider av någon form av färgblindhet och därför får inte appen förlita 
sig på färgkoder. Symboler är i detta avseende ett bättre alternativ. Visserligen finns det 
tredjepartsprogram för att kompensera för olika typer av nedsatt färgseende, men då det 
även finns akromatopsi (att bara uppfatta gråtoner) är dessa inte alltid tillräckliga.
   Rörelsehinder är inget hinder för att använda chARTr, men däremot kan det göra det 
besvärligt att besöka vissa konstverk, i synnerhet sådana inom genren land art. Därför 
måste man ta med tillgänglighet i beskrivningarna av de verk som ligger oländigt till. 

Den offentliga konsten är i stor utsträckning visuell, men synskadade jag talat med 
berättar att de ändå kan få ut något genom taktil kontakt med skulpturer eller genom det 
ljud vissa verk ger ifrån sig – exempelvis fontäner eller vindspelsliknande installationer. 
Det är svårt att anpassa ett skärminterface för icke-seende, men om konstverk ger ljud 
ifrån sig bör detta också nämnas i beskrivningarna så att synskadade kan få ta del av 
den informationen genom att få den uppläst för sig – antigen av någon annan eller av 
själva enheten via talsyntes, något det finns tredjepartsprogram för att åstadkomma.
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GPS-FUNKTION

chARTr kan ställas in för att ge ifrån sig en signal när man befinner sig i närheten av 
någon av kartpunkterna. Detta kan vara praktiskt vid sightseeing när man inte specifikt 
letar efter konstverk men ändå vill få reda på när man närmar sig ett. 
   Funktionen går att ställa in på ljud, vibration eller bådera. Den kan också helt avaktiveras. 
Användaren kan ställa in på vilket avstånd man vill få en notifikation, upp till 100 meter. 

SOCIALA ASPEKTER

Då tanken är att användaren ska kunna anpassa tjänsten och lägga till egna punkter och 
favoriter krävs ett sätt att göra den användarspecifik. Eftersom det är mycket möjligt att 
den används på en delad enhet räcker det inte med att spara datan lokalt, utan en personlig 
inloggning blir nödvändig för att motverka att andra påverkar ens inställningar. 
   Detta öppnar även för att ge appen en social aspekt, i syfte att öka spridningen av 
konstupplevelser och uppmuntra användare att dela med sig av sina upptäckter. Givetvis 
kan man använda chARTr utan att vara inloggad, men då med ett färre antal funktioner.
   
Både webb- och mobilversionen hämtar och lagrar data på samma gemensamma server, 
varför användare kan interagera med varandra oavsett vilket typ av enhet de använder 
för att köra chARTr. Denna server rymmer också ett diskussionsforum vilket användarna 
kommer åt genom hemsidans webbinterface – det skulle inte få plats i det mobila dito 
utan att bli mycket svårnavigerat och förlora i läsbarhet. Mobilversionen innehåller 
dock en direktlänk så att man genast kan öppna hemsidan (och därigenom även forumet) i 
mobilens webbläsare.
   Genom att spara uppgifter under individuella användarkonton kan appen lätt hantera 
och sortera de miljontals parametrar som skapandet av personliga kartpunkter och rutter 
erbjuder samt dela dessa med andra valda användare. Användarkonton ger även tjänstens 
administratörer möjlighet att se mönster i sökningar och besök av icke inloggade samt 
inloggade användares skapade markörer, favoriter och rutter, vilket kan komma till pass 
vid undersökningar av olika slag.
   Konstnärer kan erbjudas konton med speciell tillgång till informationsrutorna om 
deras egna verk, där de har möjlighet att skriva in kommentarer eller tankar runt verken.

Ur ett användarnyttigt perspektiv ger inloggningsfunktionen ett flertal fördelar. Först 
och främst kan man spara verk eller platser man finner särskilt intressanta under ”favoriter” 
samt tipsa sina användarvänner om dessa. Man kan även lägga till platser och kommentarer 
som blir delbara på samma sätt, eller få förslag på rutter som passerar så många verk i 
området som möjligt. Dessa rutter kan också delas med andra.

Diskussionsforumet ger möjlighet att få kontakt med andra konstintresserade och utbyta 
åsikter, iakttagelser och tips samt få deras användarnamn så de kan läggas till som vänner.
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Eftersom inga personuppgifter sparas eller delas räcker det med enkla inloggningsmedel – 
ett användarnamn och ett lösenord. Kryptering måste givetvis ske på huvudsiten, men 
säkerhetsriskerna får anses vara oerhört låga i och med att man inte kan få tag i några 
känsliga data. 
   Den problematik som kan uppstå är ifall man delat något på t ex Facebook och ens 
användarnamn då visas – en illvillig hackare kan då göra en koppling mellan identiteterna
från de båda tjänsterna och lyckas man bryta sig in i chARTr-kontot kan man hinna 
skicka opassande saker i Facebook-användarens namn eller radera dennes rutter och 
markeringar innan det upptäcks. 
   Lösningen är att ens chARTr-namn aldrig visas utanför appen, varpå det blir näst 
intill omöjligt att gissa vem som döljer sig bakom det.
   Samma sak gäller för konstnärer som redigerar data för sina egna verk – det går inte 
att se vilken användare som gjort ändringarna, men eftersom endast administratören 
och konstnären har tillgång till detta bör det vara uppenbart var de kommer ifrån. Skulle 
opassande text dyka upp kan administratören notifiera konstnären om att ett intrång 
verkar skett, då man får utgå från att det ligger i deras eget intresse att inte vandalisera 
sin egen information.
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UNDERSÖKNINGAR 
 

Jag utförde ett par inledande undersökningar för att få en allmän uppfattning om 
inställningen till offentlig konst. 
Den första omfattade fyra åldersgrupper (Under 20, 20-40, 40-60 samt över 60 år) om 
tolv personer i varje. Jag ställde frågan ”Vad är det första du tänker när jag säger 
offentlig konst?” och sorterade sedan svaren i kategorier efter att ha dubbelkollat att 
testpersonen höll med om att det var en rimlig placering. 
Jag tvingades senare revidera denna undersökning genom att göra om namnen på 
kategorierna och flytta en del av svaren eftersom jag upptäckte att jag gjort otillfreds-
ställande definitioner i den första versionen. 
   Det som fick mig att revidera min sortering var svårigheten att bedöma vad en installation 
är för något. Jag frågade ett antal personer som inte ingick i den första gruppen om de 
visste vad en installation var, och om de svarade ja följde jag upp med att fråga om de 
trodde att de skulle kunna skilja en sådan från en skulptur. 
   När tjugo personer besvarat följdfrågan sammanställde jag svaren och fann att tre 
personer ansåg sig vara säkra på att kunna det, fem svarade att de inte trodde det och 
övriga tolv uppgav olika grader av osäkerhet. 
   En stor majoritet av denna grupp kände sig alltså inte helt kapabla att göra en sådan 
distinktion och därför satte jag in statyer och installationer i kategorin skulpturer – en 
grov och i vetenskapliga sammanhang oduglig generalisering men representativ för 
lekmannauppfattningen av konst. Huvudsyftet var främst att se var och i vilken form de 
uppfattar konst, inte att mäta deras kunskap om termer. 
Givetvis konsulterade jag testpersonerna innan jag flyttade deras svar. 

Slutresultatet blev följande:

Kategori Antal svar Total andel
Muséer 12 25%
Skulpturer 20 41,7%
Annan utsmyckning (t ex fasad-
dekorationer)

9 18,7%

Street Art 5 10,4%
Osäker 2 4,2%
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Vad som stack ut är att bara testpersoner under 20 år kände sig osäkra på vad offentlig 
konst är, och man får naturligtvis ta hänsyn till att de kanske inte ville riskera att svara ”fel”.
”Museer” hade ungefär lika många röster i alla åldersgrupper, medan svaret ”statyer” 
(inte skulpturer eller installationer) ökade i frekvens med åldern hos de tillfrågade. 
Möjligen kan detta ha att göra med att andra typer av offentlig utsmyckning är en relativt 
modern företeelse och att deras första exponering för offentlig konst som barn varit just 
en staty av något slag.
   Ingen i den högsta åldersgruppen gav något svar som kunde sorteras under ”street art” 
medan en hel fjärdedel av den lägsta gjorde det, vilket ger en ytterligare fingervisning 
om uppfattningen av konst i relation till uppväxtperiod.

Jag studerade även reaktioner hos testpersoner som passerade centralt placerade konst-
verk i Piteå och Luleå under kortare perioder (20-30 minuter) dagtid. Detta gjorde jag 
främst av nyfikenhet och inte under några vetenskapliga former, men det var ändå av 
visst intresse för att få en uppfattning om förbipasserandes reaktioner på offentlig konst.
   Under de närmare 30 minuter jag iakttog ett konstverk på Byxtorget i Piteå passerade 
57 personer. Av dessa gick endast en fram och verkade läsa inskriptionen på sockeln och 
två personer vred märkbart på huvudet i riktning mot verket. Jag kan inte dra slutsatsen 
att det var konstverket som fångade deras uppmärksamhet, men övriga 54 verkade inte 
lägga märke till det över huvud taget. Av dessa 54 hade 11 stycken sin mobiltelefon i 
handen, antingen inbegripna i ett samtal eller studerande skärmen.  

I Luleå betraktade jag under drygt 20 minuter ett centralt placerat konstverk som till 
storlek och funktion påminner om en bänk. Det passerade fler personer än jag hann 
räkna, men ingen av dem verkade uppmärksamma verket över huvud taget. Dess format 
och det tunna lager snö som vid tillfället täckte det kan förstås ha spelat in. Däremot 
räknade jag minst 20 personer som hanterade sin mobil på liknande sätt som i Piteå.

Relevansen och validiteten i dessa iakttagelser kan naturligtvis ifrågasättas och jag gör 
inga som helst anspråk på deras meriter, men jag fann det intressant att studera flanörers 
förhållande till konstverk respektive mobiltelefoner då en av chARTrs uppgifter är att 
länka samman dessa.
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Under handledning i detta projekt med konstkritikern Lars-Erik Hjertström-Lappalainen 
frågade han ”Vet du var Boströmbysten är?”, eftersom han var intresserad av att se den. 
Jag kunde mycket lätt besvara den frågan, eftersom den råkade vara ett av verken jag 
studerat förbipasserandes reaktioner på. 

En konstintresserad person från annan ort kunde alltså till och med namnge det lokala 
verk som en majoritet av personerna jag iakttog fullständigt ignorerade. Detta saknar 
större relevans för projektet men ger en fingervisning om vilken skillnad ett konstintresse 
kan göra vid uppsökandet och betraktandet av offentlig konst.

“Byst över Christopher Jacob Boström” av Gösta Almgren.
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DESIGNVAL 
 

Då detta kapitel handlar om rena designval kan det i bland hända att de visade funk-
tionerna är bristfälligt förklarade. Arbetets appendix visar och beskriver dock utförligt 
alla lägen och flöden inom chARTr och jag ber att få hänvisa till detta vid oklarheter.

Rent estetiskt ville jag ha ett utseende som förde tankarna till konst och valde därför till 
en början att utgå från de tre grundkulörerna som allt färgskapande baseras på. 
Konstnären Piet Mondrian har gjort några välkända, ikoniska verk med denna kolorit och 
eftersom det slog mig att de inte är helt olika gatunät kunde jag göra en logotyp som för 
tankarna till både konstverk och kartor genom att arrangera fält inspirerade av hans stil. 
Detta blev resultatet:

Jag valde ett typsnitt jag tyckte var tilltalande och fungerade rent proportionsmässigt 
mellan versaler och gemener samt satte det i svart medan bakgrunden fick vara vit för 
att få med de två toner som utgör extremerna av alla gråskalor.

Under en tidig redovisning fick jag feedbacken att medan Mondrian är välkänd är hans 
stil dock inte särskilt representativ för svensk konst och han är heller inte väl-
representerad i våra muséer. Risken finns därför att en sådan logotyp skulle kunna ge 
missvisande associationer eftersom den är så knuten till en speciell teknik. 
Jag förstärkte själv detta resonemang genom att konstatera att chARTr i huvudsak visar 
utomhuskonst – och måleri förekommer mycket sparsamt i denna. Dessutom kände jag 
att den svarta texten blev svårläst mot den valda bakgrunden.

Vid samma tillfälle blev jag rådd att göra en grafisk koppling till existerande kulturorgan, 
och då jag redan funnit att Statens Konstråd vore den ideala beställaren beslöt jag att ta 
inspiration från deras webbdesign. 
   För sin logotyp använder Konstrådet ett speciellt typsnitt som efterliknar penseldrag – 
i syfte att simulera att chARTr skulle sortera under deras verksamhetsområde valde jag 
ett liknande typsnitt för min logotyp i samma nyans. Mitt typsnitt är dock mindre stramt 
för att ge ett lekfullare intryck. Tanken är att det ska kännas roligt att använda chARTr 
- man har möjligheten att leka med vissa av funktionerna, exempelvis kan man rita upp 
en rutt på kartan och sedan se var man skulle hamnat om man följt den ett sekel tidigare.

 

   chARTr
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Av dessa skäl blev detta den slutgiltiga formen av logotypen. Den placeras liksom 
Konstrådets på vit bakgrund, förutom vid uppstarten då bakgrunden är svart för ökad 
kontrast och för att indikera att appen ännu inte är aktiv:

chARTr
Den första prototypen av chARTrs interface presenterades vid samma redovisning och 
såg då ut så här. Att trycka på ett färgfält tände och släckte motsvarande markörer.

Jag hade för att göra det lättare att se valt att använda ett format mer anpassat för ett 
webbläsarfönster då jag kände att mobilformatet kunde bli svårläst för en publik på 
avstånd. Följaktligen fanns det även gott om utrymme för att sätta knapparna i en rad 
längst upp, vilket följer standarden för menyer i de flesta datorprogram.

Parker Konstverk Lokaler

SKAPA RUTT

Inställningar Kategorisök      Fritextsök:

Temporära Favoriter

MINA FAVORITERMINA PLATSER
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För att fortsätta med grundfärgerna använde jag dem för att symbolisera de tre kategorierna 
jag valde att dela in kartpunkter i – konstverk, muséer och platser. Muséer var inte något 
jag från början tänkt ta med, men då min undersökning visade att så stor andel i första 
hand ser dem som representationen av offentlig konst fann jag det rimligt och kanske 
rent av önskvärt att inkludera dem. Många svenska muséer är statligt ägda och har fritt 
inträde – en nylig reform har dessutom sett till att ännu fler blivit kostnadsfria att besöka. 
Kulturminister Alice Bah-Kuhnke säger till Markus Philip på Dagens Nyheter: ”Att 
tillgängliggöra dem är ett viktigt steg” (Philip, 2016). Kriteriet för att visas i chARTr är 
dock att inträdet är fritt. 

Med platser avsåg jag samlingar som t. ex konstparker, men efter tester och överväganden 
utelämnade jag dem, då de helt enkelt inte är tillräckligt vanligt förekommande för att 
motivera en egen kategori. Dessutom tillkommer problemet med hur dessa skulle markeras 
på kartan – enbart med en markör vid ingången eller med ett fält som täcker hela området? 
För att strömlinjeforma appen och användandet beslöt jag utelämna denna kategori.
   Den följande kategorin – ”Tillfälliga” – försvann också i testfasen. Sådana verk är inte 
heller tillräckligt vanliga för att motivera en hel kategori och om de bara ställs ut under 
en viss period kan detta lätt anges i beskrivningen.  

Även kartnålarna var färgmarkerade och hade här små siffror för att motsvara numreringen 
i min lista över lokala konstverk. Dessa visade sig senare vara alldeles för svårlästa och 
dessutom kommer inte denna numrering att visas i själva appen – den är bara till för att 
sortera parametrar i databasen. Jag har valt att i denna ordna verken efter kronologi för 
att lätt kunna lägga till nya utan att förstöra vare sig numreringen eller sorteringen.

Att klicka på en markör öppnar en ruta med information om verket i fråga:

Till Minne
Bertil Sundstedt

Wiki        Hemsida

2002

Emaljerad plåt

Piteå
Piteå Kommun

Obelisk, 2000, Metall, Park

“Mitt förslag till emaljmegalisk eller obe-
malj referar med sin placering vid kanalen 
och vattnet till fiske och sjöfart/handel 
som har och har haft stor betydelse för 

Placerad i

Konstparken

Foto: Daniel Strömberg
Med konstnärens tillstånd
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Informationsrutan är inspirerad av Wikipedia som ofta presenterar artikelns huvudbild 
med vidhängande textfält av olika slag. Att klicka på konstnärens eller ortens namn tar 
en till deras huvudsida i chARTr där samtliga verk av personen eller på platsen listas. 
Att klicka på året visar en lista över alla verk som taggats med detsamma. Längst ned 
tänkte jag mig klickbara taggar för att låta användaren hitta liknande verk. 

“Kategorisök” hade olika funktioner:

Dessa funktioner fick senare en annan men snarlik utformning, vilken beskrivs i detalj i 
arbetets appendix. Tidslinjen placerades även i direkt anslutning till kartan för att enkelt 
kunna visa på historiska förändringar.

Pä nästa sida visar jag mitt första utkast till sökresultat:

Parker Konstverk Lokaler

SKAPA RUTT

Inställningar Kategorisök      Fritextsök:

Temporära Favoriter

MINA FAVORITERMINA PLATSER

Material
Tidslinje

Rensa SÖK!

   Perstorp     

   Piteå      

   Ragunda     

  Robertsfors    

Kommuner

Konstnärer
  Män  Kvinnor     Grupper 
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Jag insåg redan i detta skede att denna uppställning skulle vara svår att presentera i  
mobilformat, men ville ändå visa på tanken och tog därför med den.

Feedbacken från redovisningen var genomgående positiv och jag upplevde att själva 
idén var duglig nog att behålla och förbättra, så jag började fundera över sätt att gå 
vidare med designen.

Parker Konstverk Lokaler

SKAPA RUTT

Inställningar Kategorisök      Fritextsök:

Temporära Favoriter

MINA FAVORITERMINA PLATSER

 Titel   
 
 Till Minne  
 
 Flicka med snäcka 

 The Opposite sphere

  Konstnär    

  Bertil Sundstedt   

  Arvid Knöppel 

  Dan Lestander, Eva-Gun Jensen, Ricky San... 

  År

  2002

  1949

  2007

  Ort

  Piteå

  Piteå

  Luleå

DELA!
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VIDAREUTVECKLING 
 

Efter omfattande tester, vars resultat presenteras under en egen rubrik på sidan 40, hade 
jag kommit fram till ett annat utseende. Först och främst hade jag slopat färgkodningen 
och övergått till Konstrådets kolorit. Dessutom valde jag att fokusera på mobilformatet 
då slutresultatet ska åskådliggöra samtliga funktioner, även dem som saknas i webb-
versionen. Interfacet är dock tänkt att vara responsivt för att passa samtliga telefon-
modeller. Resultatet blev detta (oinloggad till vänster, inloggad till höger):

Jag hade fokuserat på att minimera antalet funktioner för att förenkla användandet. 
”Kategorisök” blev ”Hitta” för att dels rymmas bättre, dels undvika förväxling med fri-
textsökningen. Jag förkortade även detta ord eftersom förstoringsglaset intill numera är 
en allmänt accepterad symbol för sökning och ingen i testgruppen hade problem med att 
förstå vad som avsågs, speciellt då funktionen placerats i anslutning till ”Hitta”.
I mitt första utkast tänkte jag inleda med en Sverigekarta indelad efter kommuner, men 
efter att ha sett hur många småkommuner som finns och hur plottrigt det ser ut på även 
en relativt stor karta fann jag det opassande för formatet och beslöt att istället inleda 
med en vanlig översiktskarta som går att zooma in till önskad nivå.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

Favoriter
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Själva kartan ansågs av min handledare ta upp för mycket plats i det ursprungliga ut-
förandet och därför valde jag att göra den kvadratisk och centrera den. 
Kategoriknapparna placerades till höger för att vara lättåtkomliga för en majoritet av 
användarna, men vänsterhänta och andra som föredrar en motsatt layout kan i menyn 
välja att flytta dem till vänster. Efter att tester indikerat en lämplig storlek delade jag 
upp kartan i sex sektioner som vardera rymmer en knapp med marginal på båda sidor 
för att skilja dem åt – vid maximalt antal (4) blir de då centrerade och lämnar ändå 
utrymme för att lägga till fler vid behov. De fylls dock på uppifrån med de två ständigt 
visade i position 2 och 3 eftersom dessa visat sig vara lättast att nå med tummen.

Kartnålarna ersattes med symboler för att man genast ska kunna se vilken typ av verk 
som finns på platsen, sorterade efter om verket är fristående eller fasadmonterat. Detta 
gör funktionen mycket mer överskådlig.  En symbolförklaring går att hitta i menyn och 
finns beskriven i bilagans Fig. 38. Färgkodningen utgick också av hänsyn till färgblinda 
användare.

Menyknapparna anpassades proportionerligt till bredden. När kartan centrerats och 
statusraden i toppen simulerats återstod att fylla utrymmet mellan dem med logotypen 
(som alltid visas och fungerar som en direktlänk till hemsidan), menyraden och fakta-
raden med ortsnamnet. Av hänsyn till olika format är deras höjder inte fixerade, utan 
förhåller sig exponentiellt till varandra. Menyraden är 1,1 gånger ortsnamnsfältets höjd 
och logotypfältet 1,1 gånger högre än menyraden, vilket gav de för ögat behagligaste 
proportionerna om man vill att de ska bli något smalare ju närmare mitten man kommer.    
Dessa proportioner går att beräkna med en algoritm i programmeringen.
Inloggningsknappen är centrerad i bottenfältet, vars storlek kan variera efter skärmformatet.

Tidslinjen är nu inte enbart en sökfunktion utan visas alltid i anslutning till kartan, 
vilket var ett förslag jag fick under handledning. Jag fann att det var det mest praktiska 
sättet att åskådliggöra när konstverk tillkommit, då mitt första försök att sätta årtalet 
direkt på ikonen visade sig bli oläsligt. I stället försvinner ikonen när man för tidslinjen 
till en kronologisk punkt innan det placerades ut. Tidslinjen kan zoomas för en vidare 
eller närmare överblick.

chARTr använder sig också av historiska kartor för att visa förändringar i stadsbilden. 
Tidslinjens läge avgör vilken som visas i bild – detta gör att användaren kan få en 
förståelse för hur samhället utvecklats och var konst placerats ut, samt hur omgivningarna 
tedde sig vid detta tillfälle.
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Jag försökte först att anpassa inforutan efter det lediga utrymmet på kartan men insåg 
snabbt att den då i naturlig storlek skulle bli svårläst.
Därför beslöt jag att förstora och öppna den ovanpå de andra funktionerna för att maxi-
mera tydligheten:

Min tanke har alltid varit att chARTr ska vara tydlig och lättbegriplig, även ur läsbar-
hetssynpunkt. Därför konsulterade jag en studiekamrat som själv är drabbad av dyslexi 
och dessutom relaterar till detta ämne i sitt examensarbete. Hon säger att typsnittet jag 
valt för att efterlikna Konstrådets är bra och tydligt, och gav mig dessutom rådet att sätta 
det i mörkt grått istället för svart då minskad kontrast enligt henne ökar läsbarheten. 
   Detta passade utmärkt då min färgskala redan hade en sådan nyans som bakgrund för 
tidslinjen, och i mitt tycke ger det även ett mer harmoniskt intryck än med svart text.

I informationsrutan visas de parametrar som finns lagrade i databasen. Nödvändiga 
parametrar för varje verk är titel, konstnär, årtal, material och placering. I placeringen 
skall både kommun och ort nämnas. Dessutom skall varje verk taggas med huruvida 
upphovspersonen är man, kvinna eller en konstnärsgrupp för att även detta skall bli sök-
bart i en kategori under “Hitta”.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

Till Minne
Bertil Sundstedt

Hemsida                   Wikipedia

2001

Emalj

Konstparken

Piteå
“Mitt förslag till emaljmegalisk eller obemalj 
referar med sin placering vid kanalen och 
vattnet till fiske och sjöfart/handel som har 
och har haft stor betydelse för staden Piteå.
Avslutningen uppåt i ett sadeltak är en 
anspelning på Piteå som boplats.”

Foto: Daniel Strömberg
Med konstnärens tillstånd

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   Till Minne

Bertil Sundstedt
Hemsida                   Wikipedia

2001

Emalj

Konstparken

Piteå
“Mitt förslag till emaljmegalisk eller obemalj 
referar med sin placering vid kanalen och 
vattnet till fiske och sjöfart/handel som har 
och har haft stor betydelse för staden Piteå.
Avslutningen uppåt i ett sadeltak är en an-
spelning på Piteå som boplats.”

Foto: Daniel Strömberg
Med konstnärens tillstånd
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Jag förkastade min första idé om att förse konstverken med temataggar som t ex ”ryttarstaty” 
då det skulle ta upp onödigt mycket utrymme samt definition och formulering kunna 
variera beroende på vem som samlat informationen. Istället föreställer jag mig att verk 
med olika teman kunde samlas under diskussionstrådar på chARTrs hemsidesforum.
   Jag valde bort att göra material sökbart då den tidigare nämnda artikeln av Amanda 
Horne nämner att offentlig konst av främst brons och koppar är mycket stöldbegärlig på 
grund av metallvärdet och jag inte vill att chARTr skall kunna användas som en sorts 
”inköpslista” för kriminella. (Mer om detta under avdelningen”Diskussion”.) 
Däremot skall materialet naturligtvis anges i informationen om varje enskilt verk.

I vissa lägen låter jag de icke aktuella funktionerna tillfälligt avaktiveras för att inte 
störa användningen vilket sker genom att göra dem transparenta eller släcka dem helt 
och hållet.
   Detta blir mest märkbart i funktionerna för att skapa egna rutter och markeringar. För 
att få ett maximalt utsnitt av kartan sker ruttskapandet i ett läge där inga menyknappar 
eller ikoner skymmer sikten. Det går att använda äldre kartor för att placera ut markeringar 
men chARTr ritar av tekniska skäl alltid rutten efter senaste karta. Att visa rutten på en 
äldre karta kan dock vara intressant för att se hur vägnätet förändrats sedan dess.
   Rutten kan efter att den skapats visas i huvudläget och markörer tändas och släckas 
som vanligt. Samma princip gäller vid placeringen av egna markeringar – 
andra kartikoner avaktiveras medan detta pågår så att inte de ska kunna klickas av 
misstag under processen.

Piteå centrum 1947 och 2016, ostörda av rutter och markeringar.
Se Appendix för hur chARTr hanterar dessa.
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Funktionerna på ”Min Sida” för inloggade användare är satta mot vit bakgrund för 
tydlighetens skull. Knappavstånden är symmetriskt utsatta och kan därför variera i storlek 
med skärmformat men bör ändå förhålla sig i liknande relation till varandra – till exempel 
kan mellanrummen vid behov bli mindre medan knapparna behåller sin minimistorlek, 
men fortfarande vara lika stora varandra.

Sökresultat i olika former använder samma vita bakgrund samt delas upp på två skärmar 
för att kunna visa alla sorteringsalternativ. Man bläddrar mellan dessa via pilar i kanten.
(Illustration på nästa sida.)

För att få upp inforutan för ett konstverk klickar man på dess titel. Att klicka på konst-
närens eller ortens namn ger samma resultat som om man skulle klicka på dem i inforutan.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

Välkommen, videot76!

FAVORITER

RUTTER

VÄNNER

MOTTAGNA

Ändra uppgifter

Hitta användare
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Man väljer att skicka meddelande till vänner genom att trycka på en brevikon i anslutning 
till deras användarnamn. Först tänkte jag använda bilder av öppnade kuvert för att sär-
skilja dem från de kryssrutor som i vissa lägen används för att stänga fönster, men dessa 
gav ett osymmetriskt intryck och kunde dessutom leda tankarna till redan lästa med-
delanden, då vissa mailprogram använder en sådan ikon för att indikera detta. 
   Jag beslöt att placeringen och det något mer rektangulära formatet är tillräckligt för att 
skilja dem från stäng-knapparna.

För att söka användare krävs att man skriver in ett korrekt användarnamn i rutan. För att 
minimera risken för skräpmeddelande och trakasserier går det inte att få fram dem på 
något annat sätt – man måste ha fått tag på dem via forumet eller genom annan form av 
kontakt. Det kan tyckas begränsat, men faktum är att andra populära applikationer (t ex 
”Quizkampen”) tillämpar samma system. Dessutom måste en vänförfrågan bekräftas av 
den andra användaren innan denna läggs till.

Meddelanden av olika slag visas på svarta rutor som läggs ovanpå resten av interfacet 
för att göra dem omöjliga att missa.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

SÖK IGEN

Titel   Ort

Älvens Väg  Piteå

Vågen    Piteå

Vindmobiler  Piteå

Vindaren   Piteå

Snäckan   Piteå

Sjösättningen  Piteå

DELA

SÖKRESULTAT
PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

MINA VÄNNER

MIN SIDA

JanneT  

monkanLTU  

snarken

YxDanne 

TA BORT
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För att göra skapade rutter tydliga på kartan ville jag ha en färg som stack ut från bak-
grunden samtidigt som den hade en relation till den övriga designen. 
   Jag valde att invertera färgvärdet i logotypen och fick då en kraftigt rosa nyans som 
lämpar sig utmärkt även för favoritmarkeringar då sådana traditionellt använder denna 
del av färgspektrat.

Designvalet för själva menyerna grundar sig dels på att efterlikna Konstrådets hem-
sidesformat, dels på att drop-downmenyer lämpar sig bäst för ändamålet. 
På detta sätt kan man öppna och stänga olika alternativ utan att behöva blockera de 
andra i samma meny. Dokumentationen i Appendix beskriver resonemaget bakom dessa 
alternativ närmare i Fig 38-44.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

SPARA

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

    Knapporientering    

: Fristående

: Väggdekor

: Museum

    Information   

    Symboler   

    GPS-notiser   
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För att användaren inte skall råka förlora kanske noggrant gjorda val beslöt jag att 
chARTr sparar alla ifyllda sökalternativ till dess de antingen avmarkeras av användaren 
eller kollektivt rensas med ”Radera”-knappen. 
Jag fann det smidigast att låta användaren markera sina val genom att fylla i rutor med 
alternativen. Inloggade personer kan under kommunlistan även se hur många procent av 
kommunens konstverk GPS-mätaren känt av att man besökt. (Detta registeras dock inte 
förrän man befinner sig inom 20 meter från konstverket, även om man ställt in chARTr 
för att notifiera på 100 meters avstånd.)

Samma princip gäller tidslinjen, där man kan välja en eller flera perioder och även 
invertera markeringen för att söka på allt utom en viss period.

Fritextsökningen ger möjlighet till mer specifika och begränsade sökningar. Man skickar 
söktermen genom att trycka enter eller på förstoringsglaset efter att ha skrivit in den i 
rutan. (Se kapitlet ”Diskussion” för ett resonemang om sökfilter.)

För övrig dokumentation, var god se Appendix. 

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

 Pajala   0%
 Partille  0%
 Perstorp  0%
 Piteå   0%
 Ragunda  0%
 Robertsfors  0%
 Ronneby  0%
 Rättvik  0%
 Sala   0%
   

RENSA SÖK

Efter genus    

Efter kommun   

Efter period  

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Efter kommun   

 1980                                 1990    

Efter genus    

RENSA SÖK

Efter period  

Lägg till Invertera
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Screenshot av Konstrådets hemsida, för jämförelse med mina designval.
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      5
         TESTER

“Notdragaren”
av Lars-Lennart Stenberg
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Jag har i föregående avdelning redan presenterat resulaten av mina tester och kommer 
nu att beskriva lite utförligare hur jag bar mig åt för att komma fram till dessa.

Efter den första presentationen lät jag sju personer titta och peka på en utskrift i naturlig 
storlek av den version jag i dåläget hade för att bilda mig en uppfattning om användar-
reaktioner. Jag utgick från testmodellen David Benyon föreslår i sin bok ”Designing 
Interactive Systems” (Benyon, 2010), vilken i sin tur är en sammanställning av idéer 
framlagda av Andrew Monk med kollegor. 
   I korthet går den ut på att låta försökspersonerna sitta ned med en prototyp och simulera 
de uppgifter appen är tänkt att kunna hantera utifrån en lista jag gett dem. Testerna ut-
fördes givetvis på en person i taget, som löpande fick kommentera sina handlingar och 
eventuella problem medan jag ställde relevanta frågor om processen.
Efteråt frågade jag ut dem om deras intryck, och i fallen med senare versioner även om 
skillanderna mot de tidigare.

Detta ledde till en ökad förståelse för hur chARTr upplevs av användare och vilka funk-
tioner som behövde tas bort, läggas till eller modifieras. Mina anteckningar från test-
tillfällena skulle förmodligen enbart förvirra andra, och jag har därför gjort en kortare 
sammanfattning av vad processen ledde till.

Efter att ha visat upp och testat den första versionen fick jag blandad respons på layouten 
av mina testpersoner. De med mindre datorvana tyckte att den verkade ok, men de som 
använt fler program och appar tyckte att den var lite otymplig och svårhanterad. 
   Kartnålarna befanns också vara i bristfälligaste laget och siffrorna svårlästa. 
Kategorierna ”platser” och ”tillfälliga” var inte omedelbart begripliga och lämnade 
utrymme för feltolkningar och försämrad navigation. Den lilla stjärnan jag tänkt som 
ikon och knapp för egna markeringar var endast förvirrande utan förklaring. 
   Flera personer upplevde också att taggarna längst ned i inforutan visserligen kunde 
vara praktiska men kändes överflödiga och överlastade fönstret.
Samtliga testpersoner ansåg dock att övriga grundfunktioner var bra och lättbegripliga.

Efter detta första test beslöt jag att helt fokusera på mobilversionen och fann att det inte 
skulle vara helt lätt att få in alla kategorirutorna horisontellt under menyn, samt att min 
första idé om hur egna markeringar skulle placeras ut inte bara var obegriplig utan även 
osmidig. Därför tittade jag på andra liknande program och tjänster (t ex ”Citymaps2go”) 
för att hämta inspiration, och fann att de i stor utsträckning sätter menyknapparna på 
sidorna vilket gör det lättare att navigera med ett enhandsgrepp. 
   Jag beslöt att prova detta istället och mobilformatet fick mycket bättre respons av 
samma testpersoner, så jag gick vidare med denna grundlayout.
(Jag hade inte förändrat grundmekaniken vid denna punkt utan ville ha ett färdigt ut-
rymme att utgå från innan jag började optimera funktionerna. Detta för att dessa skulle 
ha sina grafiska begränsningar och parametrar färdigdefinierade.) 
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I inställningarna lade jag dessutom till en funktion för att kunna flytta menyraden till 
motsatt sida om man föredrar det, eftersom en vänsterhänt person föreslog att det skulle 
kännas mycket bekvämare för honom.

Ett annat förslag från en testare var att GPS-funktionen skulle kunna varna på olika 
avstånd, så jag lade till även detta i menyn. Jag hade nu också bytt färger och typsnitt 
för att matcha Konstrådets sida och fann att samtliga testpersoner föredrog detta utseende.

Därefter började arbetet med att hitta den lämpligaste storleken på knapparna. Jag tog 
fram tre förslag och valde det som flest personer - fem av sju - föredrog. Två stycken 
tyckte bättre om de större knapparna medan ingen valde de mindre, så det var mitten-
storleken som vann:

Detta exempel får sägas vara representativt för de förslag jag erbjöd mina testare - 
snarlika bilder användes för övriga funktioner. Det skulle dock ta alldeles för mycket 
plats att visa alla här.
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Med utgångspunkt från dessa storlekar designade jag resten av funktionerna och fann 
vid nästa test att ingen hade något att invända eller tillägga gällande den allmänna ut-
formningen. Jag upptäckte däremot efter en förfrågan att jag glömt att lägga till ett 
sätt för appen att nå hemsidan, viket var besvärande eftersom jag nu inte hade något 
självklart ställe att placera en sådan länk. 
   Då slog mig det självklara valet att göra logotypen till länkknapp – för det första är 
den det enda element som alltid visas och går därför lätt att nå och för det andra så säger 
det sig nästan självt att ordet ”chARTr” länkar till siten med samma namn. 
Att komma på denna lösning var det mest tillfredsställande ögonblicket i hela designarbetet.

På detta sätt fortgick testfaserna. Att redogöra för alla resultat av dessa skulle bli lång-
draget och ibland motsägelsefullt, då gruppen inte alltid var enig och jag antingen fick 
förlita mig på majoritetsrösten eller mitt eget omdöme. 
   Jag hade dock väldigt god hjälp av mina testpersoner när det gällde att hitta lämpliga 
format och funktioner. De flesta av dessa hade jag resonerat mig fram till på egen hand, 
men urvalet och funktionaliteten underlättades mycket genom feedback från potentiella 
användare. Motiveringen till lösningarna har jag redan avhandlat under kapitlet om 
designval och de vore därför överflödiga att upprepa här. 

Genom att efter varje test gå tillbaka några steg och implementera förslagen kom jag till 
sist fram till den utformning som presenteras i detta arbete och beskrivs i detalj i dess 
appendix. Vid ett tillfälle upplevde några testpersoner att det tidigare formatet av ”Min 
Sida” var bättre och jag återgick därför till detta – förändringar behöver inte alltid vara 
odelat positiva. Upprepade tester var därför till stor nytta.

Efter att ha genomfört ett antal tester känner jag att jag fått med alla funktioner jag själv 
och min testgrupp önskat även om jag fått skära bort vissa aspekter av min ursprungliga 
vision, exempelvis de eventuella extrataggarna i informationen samt möjligheten att 
söka på material – det förra genom tester, det senare genom inhämtande av ny informa-
tion från massmedia. 
   När jag tillfrågade gruppen om de skulle sakna möjligheten att söka material svarade 
några att det var tråkigt att ta bort den, men de höll med om att det var viktigare att 
skydda stöldbegärlig konst. I övriga korrigeringar fanns inga moraliska betänkligheter 
att ta ställning till.
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      6
       DISKUSSION

“Porten till havet”
av Claes Hake
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Vad är då nyttan med en applikation som chARTr? 
Som tidigare nämnts kan det vara svårt att hitta offentlig konst. En digital kartläggning 
knuten till en databas eliminerar i stor utsträckning denna svårighet. 
Med hjälp av en mobil enhet som medelst GPS-avkänning larmar när man närmar sig 
torde så gott som alla lokaliseringsproblem lösas.
   Det kan ifrågasättas om det finns någon efterfrågan på en sådan tjänst, men efter samtal 
med konstnärer, tjänstemän och egen erfarenhet som designer anlitad för kartläggning 
är det min personliga uppfattning att såväl upphovspersoner som beställare önskar att 
verken ska betraktas av så många som möjligt. 

En annan tänkvärdhet är det faktum att offentlig konst i vissa material (t ex brons) som 
tidigare nämnts är mycket stöldbegärlig.  Därför bör information om material visser-
ligen finnas tillgänglig i beskrivningarna men inte vara sökbar i någon form, genom 
avsaknad av hyperlänkar och filter i sökmotorn. 
   Ett filter för ”brons” skulle t ex kunna förhindra sökningar på just det ordet, men en 
slagning på den fingerade konstnären ”Pierre Bronsman” skulle ge resultat om sådana 
funnes. Detsamma för verk med namn innehållande det fristående ordet, som t ex 
”Fantasi i brons”. En sökning på denna term skulle helt ignorera ”brons” men ge 
resultat för ”Fantasi i”. Givetvis skulle man då även få en länk till liknande titlar som 
”Fantasi i keramik”. Ingen i min testpanel ansåg dock detta som något negativt eller 
intryckssänkande. 
   Syftet är att undvika att appen används som referens av kriminella på jakt efter lätt-
stulna verk. Det går naturligtvis inte att förhindra att de ändå gör det via en systematisk 
genomgång, men det går att försvåra på detta sätt.

chARTr ger användaren möjlighet att ange sin e-postadress för notifikationer. 
Anledningen är att vissa användare kanske inte använder appen så ofta men ändå vill 
hålla någon sorts kontakt med sina konstintresserade vänner, som de kanske bara känner 
genom användarnamnen. Då blir de varskodda om kontaktförsök per e-post, och slipper 
känna sig tvungna att öppna chARTr då och då för att se efter. Detta i syftet att minska 
risken att användaren känner att de svarat sent på ett meddelande och avhjälpa eventuell 
irritation över att behöva starta programmet i onödan. 
Att ange sin adress är helt frivilligt och kan därför inte anses vara integritetskränkande.

Vad gäller meddelanden i själva appen är det inte möjligt att snabbt fylla i ett stort antal 
att skicka meddelanden till för att undvika skräppost och systematiska trakasserier. 
Vänförfrågningar måste alltid bekräftas av mottagaren, och det går att ta bort vänner 
ur listan om man inte längre vill ha meddelanden från dem. Det egna användarnamnet 
försvinner då samtidigt ur motpartens vänlista, ett system som länge använts i t ex den 
virtuella spelvärlden ”Second Life”. 

Somliga kanske frågar sig varför konstnärernas tankar kring verken ska finnas med. 
Förutom den rent informativa aspekten finns det även en djupare mening med det.
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Under min konstutbildning vid Sunderby Folkhögskola fick jag lära mig att all konstkritik 
bör utgå från begreppet ”varför inte?”. 
   Det är lätt att avfärda ett verk med motivationen ”det tilltalar inte mig”.  Tar man sig 
bara ett ögonblick att fråga sig varför det inte är tilltalande kommer man genast in på 
mer givande tankebanor där man tvingas formulera sig bättre och ange orsaker. 
Konstnären har genom utförandet redan besvarat varför konstverket skall se ut som det 
gör och det är upp till betraktaren att tolka svaret och besvara motfrågan varför inte. 

Låt oss ponera att en konstnär avtäckt ett verk bestående av en plastflamingo med fötterna 
ingjutna i en hink cement. Ett sådant kunde i avsaknad av kritiskt tänkande lätt avfärdas 
som ”smaklöst” eller ”obegripligt” och många människor skulle inte se längre än så. 
   Om konstnären däremot beskrivit det som ”Ett ställningstagande i debatten om 
trädgårdsskötsel” blir förklaringen inte övertydlig, men ger betraktaren ett tankespår att 
följa. En möjlig tolkning blir t ex att konstnären hyser en önskan att i gangsterstil för-
passa massproducerade dekorationer till havens djup. 
   Även om konstnär och åskådare aldrig kommer att enas om verkets existensberättigande 
har då i alla fall en viss icke-verbal interaktion skett emellan dem. chARTrs kommentars-
funktion gör det därigenom svårare för betraktaren att genast avfärda ett verk.

Då jag satte kriteriet ”fritt inträde” för inkludering av muséer tog jag hänsyn till att vissa 
institutioner som t ex Armémuseum inte har någon större representation av konst även 
om de är kostnadsfria att besöka. 
   Eftersom jag tidigare slagit fast att ett av huvudsyftena med chARTr är att hjälpa 
användare utöka sina kulturella upplevelser anser jag att det är motiverat att ta med 
alla muséer med fritt inträde då de – precis som konstverk – utgör en representation av 
samhällsströmningar och trender samt erbjuder en möjlighet till reflektion och bättre 
förståelse av historien.

Denna sista passage kan sägas vara en sammanfattning av nyttan med chARTr. 
Nöjet överlåter jag till användarna att själva finna och glädja sig åt!
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      REFERENSER

“Bland fåglar”
av Ernst Billgren
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PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

Fig. 1

Fig. 2

Fig 1.

När man startar upp chARTr möts man av en mörk 
bakgrund. Logotypen växer snabbt ut från bakgrund-
en och stannar mitt i bilden, varpå bokstäverna ART 
fortsätter mot användaren samtidigt som allt snabbt 
tonar över i vitt.
När hela skärmen är vit tonas den tillbaka till logo-
typen i sitt rätta läge på mörk bakgrund.
Därefter startar appen upp och man tas till startläget:
Fig. 2.

Fig 2.

I startläget visas en Sverigekarta som går att zooma in 
för lättare navigering. Med denna kan man välja vilken 
del av landet man vill titta närmare på.

I mitt exempel har jag använt ett utsnitt av Piteå för att 
visa funktionerna - se Fig. 3.

Logotypen längst upp fungerar som en alltid närva-
rande länk till chARTrs hemsida, där man förutom att 
använda chARTr via sin webbläsare kan  
diskutera konst med andra användare.

chARTr förblir i det läge man lämnade det i när man 
stänger ner, om man vill återvända från andra ap-
plikationer eller råkar få slut på batteriet. En utlogg-
ning eller komplett utzoomning resulterar dock i en 
återgång till detta läge. 

chARTr
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PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

Fig. 3

Fig. 4

Fig 3.

Här visas ett valt utsnitt. Längst upp finns alltid 
namnet på den aktuella orten och kommunen.

Konstverk visas i form av ikoner - se Fig. 38 för 
förklaring.
Menyraden gäller funktioner som alla användare har 
tillgång till - detsamma gäller verktygen till höger och 
under kartan.

Fig 4.

Med knapparna till höger kan man tända och släcka 
valda kategorier av kartmarkeringar. Här har konst-
verken avmarkerats - knappen blir då transparent för 
att indikera detta. PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer
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Fig. 5

Fig. 6

Fig 5.

Man kan äver dra undan knapparna för att se kartan 
bättre - de ersätts då med en vertikal rad av samma 
höjd som indikerar att de går att dra ut igen.

Fig 6.

Om man klickar på en ikon får man upp en inforu-
ta om den aktuella kartpunkten. Här anges titel eller 
namn på muséet, konstnärens namn, årtal, material, 
placering samt en beskrivning eller konstnärens 
kommentar. En inloggad konstnär som knutits till 
verket kan göra ändringar i kommentarsfältet.
Att klicka på upphovspersonens namn öppnar en lista 
över övriga verk (Fig. 51), och existerar en hemsida 
eller Wikipediaartikel för personen finns länkar som 
öppnar dessa i ens webbläsare. 
Rutorna för år och ort ger motsvarande resultat som 
den för konstnärens namn, 

Om konstnärens tillstånd inhämtats kan ett fotografi 
av verket placeras i rutan med lämplig vidhängande 
attributering.

Man stänger rutan med krysset i hörnet eller enhetens
“backa”-knapp.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   Till Minne

Bertil Sundstedt
Hemsida                   Wikipedia

2005

Emalj

Konstparken

Piteå
“Mitt förslag till emaljmegalisk eller obemalj 
referar med sin placering vid kanalen och 
vattnet till fiske och sjöfart/handel som har 
och har haft stor betydelse för staden Piteå.
Avslutningen uppåt i ett sadeltak är en an-
spelning på Piteå som boplats.”

Foto: Daniel Strömberg
Med konstnärens tillstånd
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Fig. 7

Fig. 8

Fig 7.

Skulle bild eller konstnärens tillstånd saknas visar 
illustrationsrutan en närbild av placeringen.
Om konstverket flyttats eller existerar i flera kopior 
nämns detta i beskrivningen.

Fig 8.

Tidslinjen under kartan kan förstoras eller förminskas 
för enklare navigering. Strecket i mitten indikerar var 
man befinner sig i tid och man drar linjen i sidled för 
att välja punkt. Vid tillgänglighet ändras kartan till en 
som är lämpligare för tiden.

Ikoner visas bara från och med det årtal som anges i 
informationsrutan, och byter placering utifrån det läge 
de hade vid aktuell tidpunkt. 
Notera att skulpturikonen nere till höger flyttats något, 
enligt beskrivningen i Fig. 7.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   Flicka på snäcka

Arvid Knöppel
Hemsida                   Wikipedia

1949

Brons

Fristående

Piteå
Skulptur föreställande en ung kvinna med
ett snäckskal. Flyttad till nuvarande plats
i Badhusparken 2004. 
Ursprungligen placerad närmare kanalen.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

40                           1950                     1  
10
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Fig. 9

Fig. 10

Fig 9.

När man väljer att logga in avaktiveras alla andra 
funktioner temporärt. Man klickar i de vita fälten för 
att skriva in sina uppgifter - har man inget konto 
trycker man “Skapa” istället för “Ok” för att omedel-
bart få ett konto om användarnamnet är tillgängligt.

Har man redan ett konto loggas man in via “Ok”. 

Fig 10.

Skulle användarnamnet vara upptaget vid skapandet 
eller någon av uppgifterna felaktiga vid inloggningen 
får man ett felmeddelande av den här typen, med 
relevant information. 

Ett tryck på “Ok” tar en tillbaka till Fig. 9.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

Användarnamn:
Jocko45
Lösenord:

SKAPA OK

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

Användaren finns inte.

Försök igen!

OK
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Fig. 11

Fig. 12

Fig 11.

Som inloggad tillkommer funktionerna “Min sida” 
(Fig. 21), “Markera” (Fig. 14) samt “Skapa Rutt”, 
(Fig. 18).

“Logga ut” ber om en bekräftelse liknande den i Fig. 
17, dock utan att ta bort något. chARTr återgår då bara 
till läget i Fig 3. 

Fig 12.

Inloggade använder ges möjlighet att favoritmarkera
verk i inforutan genom att klicka på hjärtat till vänster 
om titeln. De avmarkeras genom ytterligare ett klick.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

Till Minne
Bertil Sundstedt

Hemsida                   Wikipedia

2001

Emalj

Konstparken

Piteå
“Mitt förslag till emaljmegalisk eller obemalj 
referar med sin placering vid kanalen och 
vattnet till fiske och sjöfart/handel som har 
och har haft stor betydelse för staden Piteå.
Avslutningen uppåt i ett sadeltak är en 
anspelning på Piteå som boplats.”

Foto: Daniel Strömberg
Med konstnärens tillstånd

PITEÅ, Piteå kommun

    2000                                     2010

    MENY      HITTA    FRITEXT   Till Minne

Bertil Sundstedt
Hemsida                   Wikipedia

2005

Emalj

Konstparken

Piteå
“Mitt förslag till emaljmegalisk eller obemalj 
referar med sin placering vid kanalen och 
vattnet till fiske och sjöfart/handel som har 
och har haft stor betydelse för staden Piteå.
Avslutningen uppåt i ett sadeltak är en an-
spelning på Piteå som boplats.”

Foto: Daniel Strömberg
Med konstnärens tillstånd
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Fig. 13

Fig. 14

Fig 13.

Så fort minst ett verk favoritmarkerats tillkommer en 
knapp för att tända och släcka dessa. De har högre 
prioritet än andra och kommer därför att förbli tända 
även om deras kategori släcks, samt vice versa.

Fig 14.

Väljer man “Markera” avaktiveras alla kartfunktioner 
utom tidslinjen temporärt. Denna blir klar om man till 
exempel vill göra jämförelser mellan platser genom 
åren. Egna markeringar är dock inte knutna till linjen 
och påverkas inte av tidsbyte.

För att placera en egen markör klickar man där man 
vill ha den. Den går sedan att flytta genom att man 
håller in och drar den. Man kan radera den via 
inforutan i Fig. 16 eller genom att dra ut den från 
skärmen. Båda sätten kräver en bekräftelse enligt 
Fig. 17. 

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

Favoriter

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT
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Fig. 15

Fig. 16

Fig 15.

När egna markeringar gjorts läggs en knapp för att 
tända och släcka även dessa till.

Fig 16.

Att klicka på en egen markering visar en inforuta 
användaren själv kan fylla i genom att klicka i de 
tomma fälten. Det går även att byta titel - det förvalda 
namnet är “Markering [kronologiskt nummer]”.

GPS-koordinaterna fylls också i och går inte att än-
dra manuellt, men förändras givetvis om man flyttar 
markören. Detta kan även göras på denna skärm via 
uppförstoringen av placeringen.

“Dela”-knappen gör att man kan skicka sin markering 
till andra användare. “Radera”-knappen har samma 
funktion som att dra ut ikonen från skärmen och kräver 
en bekräftelse enligt figur 17.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

Favoriter

Egna

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

Favoriter

Egna

Markering 1

Koordinater:
65°19’N  21°30’Ö

Piteå

DELA

RADERA
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Fig. 17

Fig. 18

Fig 17.

Ett “Ja” här raderar markeringen, ett “Nej” tar en till-
baka till föregående läge.

Fig 18.

“Skapa Rutt” avaktiverar likt “Markera” de andra 
kartfunktionerna temporärt och släcker dessutom alla 
ikoner för att underlätta placeringen av start- och slut-
punkt enligt Fig 19. 

På grund av GPS-funktionen använder chARTr alltid 
den senaste kartversionen för uppritandet då den måste 
kunna följa gator korrekt, men det är möjligt att ändra 
själva kartbilden för att se vad samma rutt skulle ha 
passerat under tidigare perioder.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

Favoriter

Egna

Markering 1
Koordinater:

65°19’N  21°30’Ö

Piteå

DELA

RADERA

Vill du radera
Markering 1 ?

JA NEJ

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT
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Fig. 19

Fig. 20

Fig 19.

Ett tryck på kartan skapar en startpunkt och ytterligare 
ett tryck en slutpunkt. chARTr ritar därefter upp ett 
förslag till rutt mellan dessa enligt Fig 20.

Fig 20.

Rutten tar hänsyn till gator och ritar i huvudsak upp 
den kortaste vägen, men föreslår avstickare till när-
belägna markörer. 
Dessa avstickare visas med streckade linjer, och endast 
ikonerna i närheten tänds.

Rutter kan sparas med knappen under och namnges 
automatiskt med den tidpunkt de skapades.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

PITEÅ, Piteå kommun
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MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

SPARA
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Fig. 21

Fig. 22

Fig 21.

När man väljer “Min Sida” öppnas denna skärm, där 
man kommer åt olika kontorelaterade funktioner.

Ett tryck på “Tillbaka” eller enhetens “backa”-knapp 
krävs för att återgå till föregående läge.

Funktionerna på denna bild presenteras i tur och ord-
ning i  Fig. 22, Fig. 24, Fig. 27, Fig. 24, Fig. 33, Fig. 
35 och Fig. 29.

Fig 22.

Favoriter visar en lista över de verk användaren favor-
itmarkerat. De går att sortera efter titel, ort, konstnär 
och år, som visas på denna bild och Fig. 23. Pilen till 
höger bläddrar fram till denna.
Att trycka på titeln öppnar inforutan för verket som i 
Fig. 12. Att trycka på ort, år eller konstnärens namn 
öppnar en lista över alla verk med den taggen.

“Dela”- knappen aktiveras när en eller flera rutor är 
markerad och låter användaren skicka tips om valda 
verk till andra enligt Fig 25.

“Min Sida” eller enhetens “backa”-knapp tar en 
tillbaka till Fig. 21. “Tillbaka” tar en till föregående 
kartläge.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

Välkommen, videot76!

FAVORITER

RUTTER

VÄNNER

MOTTAGNA

Ändra uppgifter

Hitta användare

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

MINA FAVORITER

MIN SIDA

Titel   Ort

Till Minne   Piteå

Flicka med snäcka  Piteå

Grön Eld   Umeå

DELA
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Fig. 23

Fig. 24

Fig 23.

Endast en förlängning av Fig 22.

Fig 24.

“Mina Rutter” fungerar precis som Fig. 22, med skill-
naden att ett klick på beskrivningen öppnar rutten som 
i Fig. 20.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

MINA FAVORITER

MIN SIDA

Konstnär   År

Bertil Sundstedt  2005

Arvid Knöppel  1949

Vicke Lindstrand  1970

DELA

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

MINA RUTTER

MIN SIDA

Ort  Datum

Piteå  11/06/16, 13:43

Umeå  17/06/16, 11:02

Örebro  06/08/16, 19:55

DELA
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Fig. 25

Fig. 26

Fig 25.

När man i något annat läge valt “Dela” kommer man 
till denna skärm, där man får välja vilka av sina vän-
ner man vill skicka dem till. Ångrar man sig genast 
kan man gå tillbaka med enhetens “backa”-knapp eller 
krysset i högra hörnet.

Har man fler vänner än vad som ryms i rutan går listan 
att scrolla. Efter att ha gjort alla markeringar trycker 
man “Dela!” för att skicka iväg sina val.

För att dela via Facebook krävs att man går med på 
att länka chARTr till sitt Facebook-konto, vilket görs i 
Fig. 26.

Fig 26.

Samma som tidigare bekräftelser - “Ja” för att accept-
era, nej för att återgå. 
Man behöver bara länka kontona en gång - när det väl 
är gjort kan man trycka på “Facebook”-knappen utan 
att få upp detta meddelande.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

DELA MED...?

MIN SIDA

DELA!

             VÄNNER

FACEBOOK

        YxDanne
 snarken
 JanneT
 monkanLTU

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

DELA MED...?

MIN SIDA

DELA!

             VÄNNER

FACEBOOK

        YxDanne
 snarken
 janneT
 monkanLTU

Vill du koppla ditt konto till 
Facebook?

JA NEJ
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Fig. 27

Fig. 28

Fig 27.

Trycker man på “Vänner” under “Min Sida” visas 
denna skärm, som listar de användare som accpterat 
ens vänförfrågan eller vars förfrågningar man själv ac-
cepterat. Här kan man välja att ta bort dem genom att 
kryssa i rutan och välja “ta bort” (kräver den sedvanli-
ga bekräftelsen) eller starta en konversation genom att 
trycka på brevet och skicka dem ett meddelande enligt 
Fig. 28. 

Fig 28.

Här skriver man ett meddelande i den lilla rutan längst 
ned och trycker “retur” eller motsvarande för att 
skicka det.
Användarens meddelanden visas från vänster, vännens 
från höger. Det går att scrolla upp till tidigare med-
delanden som knuffas ut när nya fyller på.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

MINA VÄNNER

MIN SIDA

JanneT  

monkanLTU  

snarken

YxDanne 

TA BORT

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

Konversation med JanneT

Halloj!

Tjena

Så vad tycker du om 
chARTr?

Inte så dumt
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Fig. 29

Fig. 30

Fig 29.

För att få vänner trycker man på “Hitta användare”  
under “Min Sida”. Eftersom inga persondata eller an-
dra fakta sparas i appen krävs det att man fått ett namn 
av någon man redan känner eller som skrivit upp sig 
på chARTr’s hemsida.

Sökningen är inte case sensitive men kräver en korrekt 
stavning. När en användare hittats trycker man “skicka 
vänförfrågan” för att göra just detta - möjliga resultat 
visas i Fig. 31.

Fig 30.

Åskådliggör en felstavning. Jämför med Fig. 29.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

Hitta användare

yxdanne

      YxDanne  

  

Skicka vänförfrågan

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

Hitta användare

YxDane

      YxDanne  

  

Skicka vänförfrågan
Ingen användare hittades.

Försök igen!

OK
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Fig. 31

Fig. 32

Fig 31.

Möjliga resultat av vänförfrågningar. Dessa kan dyka 
upp ovanpå vilket läge som helst och försvinner efter 
att man svarat.

Fig 32.

Så här ser det ut när man tar emot något från en vän.
“Visa” tar en direkt till det relevanta utskicket medan 
“OK” släcker notifikationen. Utskicket går då att öp-
pna senare genom “Mottagna” (Fig. 33).

Observera att chARTr gör skillnad på singular och 
plural - i detta exempel har mer än en favorit skickats 
på samma gång, men endast en rutt. Meddelanden kan 
man bara skicka ett per tryck, på grund av funktionens 
chattkaraktär.

Vänförfrågan från videot76!
Acceptera?

JA NEJ

Du är nu vän med YxDanne!

OK

YxDanne har tackat nej 
till din vänförfrågan.

OK

janneT har skickat favoriter!

OK

janneT har skickat en !

OK

janneT har skickat ett meddelande!

OK

janneT har skickat ett meddelande!

VISA OK

janneT har skickat favoriter!

VISA OK

janneT har skickat en rutt!

VISA OK
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Fig. 33

Fig. 34

Fig 33.

Mottagna utskick kan sorteras via typ eller avsändare, 
men visas alltid i kronologisk ordning inom sin kate-
gori. Man öppnar dem genom att klicka på någon del 
av beskrivningen.

Att radera dem görs på samma vis som beskrivits tidi-
gare.

Fig 34.

Så här kan en mottagen lista se ut - den fungerar precis 
som “Mina Favoriter” i Fig. 22, förutom att man inte 
kan ta bort några.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

MOTTAGNA

MIN SIDA

Typ  Från

Favoriter  JanneT

Favoriter  snarken

Rutter  Yxdanne

RADERA

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

FAVORITER från JanneT

MIN SIDA

Titel         Ort

Lek med bollar         Sundsvall

Nallefåtölj          Örebro
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Fig. 35

Fig. 36

Fig 35.

Att gå in på “Ändra uppgifter” gör att man kan lägga 
till en e-postadress för notifikationer samt ändra sitt 
lösenord. Man fyller bara i passande fält och trycker 
på “Bekräfta”.

Fig 36.

För att försäkra sig om att användaren inte stavar sitt 
nya lösenord fel och följdaktligen får svårt att logga in 
krävs att man fyller i det två gånger. Skulle orden inte 
stämma överens eller ett fält utelämnas får man detta 
meddelande när man försöker bekräfta.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

Ändra uppgifter

videot76

E-post:

Nytt lösenord:

Upprepa nytt lösenord:

BEKRÄFTA

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

Ändra uppgifter

videot76

E-post:

Nytt lösenord:

Upprepa nytt lösenord:

Du måste skriva det nya 
lösenordet i båda fälten.

Försök igen!

OK

BEKRÄFTA
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Fig. 37

Fig. 38

Fig 37.

I toppmenyn finns dessa alternativ alltid tillgängliga 
när man trycker på “Meny”.
De presenteras härefter i ordning uppifrån och ned.

Som synes har övriga funktioner avaktiverats tills 
listan stängs med ytterligare ett tryck på “Meny”.

Fig 38.

Symbolfältet expanderar nedåt och visar förklaringar 
av de olika kartikonerna. 
Egna-markeringarikonen har utelämnats eftersom 
ingen kan se en sådan utan att själv ha placerat ut 
någon och måste därigenom ha lärt sig vad den är.

Ett ytterligare tryck döljer förklaringarna igen.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

    Symboler   

    GPS-notiser   

    Knapporientering    

    Information   

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

    Knapporientering    

: Fristående

: Väggdekor

: Museum

    Information   

    Symboler   

    GPS-notiser   
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Fig. 39

Fig. 40

Fig 39.

GPS-fältet expanderar på samma vis och låter an-
vändaren ställa in parametrarna för funktionen.

Först får man välja om den ska vara aktiv eller inte. 
“På” är förvalt.

Sedan finns valet mellan signal, vibration eller båda.
“Signal” är förvalt. Avmarkeras båda ändras “På” till 
“Av” automatiskt. 

Till sist kan man välja på vilket avstånd från ett 
konstverk chARTr ska notifiera. 20 meter är förvalt 
men går att ändra via plus- och minusknapparna med 
fem meters skillnad per tryck.

Fig 40.

Knapporientering är en enkel funktion för att flytta 
knapparna till andra sidan skärmen. Höger är förvalt 
och har demonstrerats under denna dokumentation.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

    Symboler    

    GPS-notiser   

På           Av        
Signal
Vibration

Avstånd:   - 20m + 

    Knapporientering   

    Information   

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

    Symboler    

    GPS-notiser   

Vänster     Höger

    Knapporientering   

    Information   
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Fig. 41

Fig. 42

Fig 41.

Så här ser det ut om man istället väljer att ha dem till 
vänster.

Fig 42.

Ett tryck på “Information” öppnar ett fönster av den 
här typen vars ungefärliga innehåll beskrivs i bilden. 
Det stängs genom ett tryck på krysset i hörnet eller på 
enhetens “backa”-knapp.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Konstverk

Muséer

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

    Symboler   

    GPS-notiser   

    Knapporientering    

    Information   

Information

chARTR är utvecklat av vilken bolag 
det nu kan tänkas bli.
I denna ruta ryms även versions-
information och alla legala bitar 
som kan tänkas behöva appliceras. 

Jag kan inget om företagsjuridik 
och ställer därför enbart utrymmet 
till förfogande.

Copyright 2016 osv.
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Fig. 43

Fig. 44

Fig 43.

Inloggade användare får dessutom upp alternativet 
“E-postnotiser” i anslutning till “GPS-notiser”.

Fig 44.

Förvalt är “Av” eftersom man först måste ha angett en 
E-postadress - försöker man aktivera funktionen utan 
att ha gjort detta blir man meddelad att det behövs.

När man väl skrivit in sin E-post aktiveras denna 
funktion automatiskt eftersom det inte finns några
andra skäl för att ange sin adress.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

    Symboler   

    GPS-notiser   

    E-postnotiser    

    Knapporientering   

    Information   

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

MIN SIDA MARKERA SKAPA RUTT

    Symboler   

    GPS-notiser   

    E-postnotiser    

    Knapporientering   

    Information   

På           Av 
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Fig. 45

Fig. 46

Fig 45.

Under “Hitta” finns alternativ för kategorisökningar 
för att kunna göra kombinationer i sitt letande.
Man öppnar en flik i sänder och fyller i sina val, som 
bara avlägsnas av ännu ett klick eller ett tryck på 
“Rensa” - de sparas för att man ska kunna göra flera 
sorters val samtidigt.
Har man en flik öppen och trycker på en annan stängs 
den första, men de val man gjort finns som sagt kvar.

När man fyllt i alla önskade parametrar trycker man 
“Sök” och får då upp resultat enligt Fig. 50.

Trycker man “Sök” utan att ha gjort några val får man 
upp en lista över samtliga verk i databasen, eftersom 
män, kvinnor och grupper är förvalda enligt Fig. 48.

Fig 46.

Under “Efter kommun” expanderar en scrollbar lista 
med alla Sveriges kommuner och man kan fylla i vilka 
man vill ska omfattas av sökningen. 
Ett procenttal anger hur många av kommunens verk en 
inloggad användare besökt utifrån vad GPS-funktionen 
registrerat. 
En icke inloggad användare får endast nollor, då infor-
mationen sparas på kontot.

Om man inte väljer något visar chARTr alla verk de 
andra valen anger.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Efter kommun   

Efter period  

    

Efter genus    

RENSA SÖK

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

 Pajala   0%
 Partille  0%
 Perstorp  0%
 Piteå   0%
 Ragunda  0%
 Robertsfors  0%
 Ronneby  0%
 Rättvik  0%
 Sala   0%
   

RENSA SÖK

Efter genus    

Efter kommun   

Efter period  
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Fig. 47

Fig. 48

Fig 47.

“Efter period” visar en scrollbar tidslinje där man kan 
fylla i vilken tidsperiod man vill se konst från genom 
att markera segment. Detta görs genom att trycka på 
två punkter på linjen som då sammanbinds - att dra i 
sidled förskjuter endast axeln.

Vill man söka på flera olika perioder samtidigt trycker 
man på “Lägg till” efter varje segment. Vill man söka 
på allt UTOM vissa perioder trycker man “Invertera” 
när man valt dessa.

Fyller man inte i något visar chARTr alla verk de 
andra valen anger utan att begränsa dem till perioder.

Fig 48.

“Efter genus” gör det möjligt att söka verk av endast 
manliga eller kvinnliga konstnärer samt konstnärs-
grupper. Alla är förvalda, men det är lätt att ändra till 
önskad kombination.
Att avmarkera alla har samma effekt som om alla vore 
markerade.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Efter kommun   

 1980                                 1990    

Efter genus    

RENSA SÖK

Efter period  

Lägg till Invertera

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

Efter kommun   

Efter period  

    

Efter genus    

RENSA SÖK

 Man        Kvinna Grupp 
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Fig. 49

Fig. 50

Fig 49.

Fritextsökning ersätter menyraden med ett sökfält där 
man kan skriva in söktermer och få resultat genom att 
trycka “retur” eller klicka på förstoringsglaset.

Vissa filter finns för att göra värdefulla material osök-
bara (offentlig konst är i vissa fall stöldbegärlig och 
chARTr ska inte underlätta för kriminella) men i övrigt 
lämnas resultat precis som vid andra sökningar enligt 
Fig. 50.

Fig 50.

Sökresultaten presenteras i en lista liknande Fig. 22 
& 23 som kan sorteras och hanteras på samma sätt - i 
detta fall en sökning på alla verk i Piteå kommun sort-
erade i omvänd bokstavsordning.

En inloggad användare kan se vilka som redan är 
favoritmarkerade och även direkt markera fler i listan. 
Det går även att genast dela dem med vänner på sam-
ma sätt som under “Mina Sidor” (Fig. 25).

Är man inte inloggad saknas dessa funktioner och den 
scrollbara listan blir istället längre. Att trycka “Sök 
igen” tar en tillbaka till Fig. 45 med alla ikryssade 
alternativ i behåll.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA IN

    MENY      HITTA    FRITEXT   

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

SÖK IGEN

Titel   Ort

Älvens Väg  Piteå

Vågen    Piteå

Vindmobiler  Piteå

Vindaren   Piteå

Snäckan   Piteå

Sjösättningen  Piteå

DELA

SÖKRESULTAT
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Fig. 51

Fig. 52

Fig 51.

Att klicka på en konstnärs namn i en inforuta (Fig. 6) 
visar en sida med alla verk av denna, med samma 
struktur och sortering som i Fig. 22, 23 & 50.

En inloggad användare kan genast favoritmarkera och 
dela precis som i fig 50. Om konstnären har ett an-
vändarkonto kan man härifrån skicka ett meddelande 
via “Kontakta konstnären”.
Dessa funktioner saknas för oinloggade användare. De 
får i gengäld mer utrymme i den scrollbara listan.

En så gott som identisk skärm visas när man klickat på 
en ort i inforutan (Fig. 6) förutom att det då är ett orts-
namn längst upp och kontaktknappen saknas för även 
inloggade användare.

Fig 52.

När man slutligen väljer att logga ut ombeds man att 
bekräfta, varpå chARTr tackar för besöket och återgår 
till Fig. 2.

PITEÅ, Piteå kommun

chARTr

    2000                                     2010

LOGGA UT

    MENY      HITTA    FRITEXT   

TILLBAKA MARKERA SKAPA RUTT

Bertil Sundstedt (1948- )
Hemsida                   Wikipedia

Kontakta konstnären

Titel   Ort

Till Minne   Piteå

Snöns Broder  Sunderbyn

Harportal   Luleå

Vindmätaren  Luleå

Kretslopp   Älvsbyn

Ljuskatarakt  Luleå

DELA

Du loggas ut.

Tack för
besöket!


