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Namn: Ingrid Rehnström

Ålder: 15

Om Oss

Vi är två konstintresserade unga herrar som heter Petter 

och Carl. Vi studerar mediedesign på LTU; institutionen 

för musik och medier i Piteå. Detta som du nu håller i 

din hand (eller läser på din skärm) är vårt examensarbete.

När vi inte arrangerar konstprojekt brukar vi åka bräda, 

spela tv-spel och dricka en öl eller två. 
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Bakgrund

We Love Art är ett konstprojekt. Kort och gott. En or-

ganisk utväxt av vad som till en början var ett hybrispro-

jekt. Det enda vi visste i början av vårt arbete var att vi 

ville göra någon slags konstutställning. Planen var att vi 

skulle måla ett par tavlor, boka en konsthall, ställa ut allt 

och sedan skriva någon slags vetenskaplig uppsats utifrån 

vårt arbete. ”Busenkelt” tänkte vi och fortsatte spela tv-

spel (eller vad vi nu gjorde när idén föddes). 

Sedan gick det någon vecka och vi insåg att det kanske 

inte var så himla busenkelt. Det är en himla massa jobb 

att måla ”ett par” tavlor, det är jättelång väntetid på att få 

boka konsthallar och projektet gynnar inte någon annan 

än oss själva. Vi tog oss en kaffe och funderade över vår 

idé igen.

Vi kände att det skulle vara mer givande (och kul) om 

vi blandade in fler personer i vårt projekt än bara oss 

själva, men hur skulle vi få någon att ställa upp? Visst, vi 

kunde fixa en utställning där folk fick ställa ut sin be-

fintliga konst, men vi ville ha konst skapat enskilt för 

vårt projekt, efter ett visst tema och i ett visst format. 

Det skulle antagligen vara omöjligt, men då kom vi på 

att folk kanske skulle bli lockade om vi stod för allt ma-

terial, en ateljé att måla i och att vi fixade utställningen. 

Det enda dom behövde göra var att dyka upp och måla.

Namn: Isabelle Wikman

Ålder: 13
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Målgruppsanalys
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Namn: Maja Forsell

Ålder: 12

Målgrupp
Eftersom att kriterierna för att få pengar från Kultur & 

Fritid är att arrangemanget skulle vara ett ungdomspro-

jekt riktat mot målgruppen ungdomar 13-20 år, så blev 

målgruppen spikad. Vi hade emellertid inget emot detta 

då vi siktat ungefär där innan deras inblandning. Vi valde 

dock att ha denna åldersgräns relativt flyktig eftersom vi 

inte visste hur många som slutligen skulle höra av sig. 

Vår bild av genomsnittsdeltagaren 
Idealpersonen är 17år gammal, okänd, går skola och har 

ett ”hemligt” intresse för konst, kanske är aningen blyg, 

men visar aningen motvilligt upp sin konst i hopp om 

lovord.

Normer
Enligt egna erfarenheter är detta en känslig åldersgrupp 

vi har att göra med när det gäller konst och skapande. 

Normerna går väldigt sällan från genomsnittligt kun-

nande och intresse vilket kan påvisas i oräknerliga sam-

manhang.

Det frångår exempelvis normerna när en 17årig pojke 

idag vill måla tavlor, men inte om samma pojke målar 

graffiti. Ännu underligare kan tyckas vara normerna för 

det kvinnliga könet i samma ålder, där graffitin skulle 

anses vara utanför normerna, men inte att måla 

tavlor. Det är en fråga om kvinnliga och manliga attribut 

och kan vara en förklaring till det lilla antalet män som 

samtidigt hade mycket högre genomsnittsålder än de 

kvinnliga deltagarna.
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Namn: Pontus Hjemdahl

Ålder: 17

 Tema

Temat vi valde för utställningen är ”Jag älskar...”. Vi 

valde detta tema dels för att underlätta för ungdomarna 

och dels för dess tvetydighet. Temat har varit en riktlinje 

och inte något krav från vår sida, men samtidigt röda 

tråden genom utställningen. 

Alla ungdomarna har tolkat temat på sitt eget sätt och vi 

har därmed 15 helt olika kärleksförklaringar som består 

av allt från robotar till bäbisar, graffiti till mexikanska 

“sugar skulls”. 

Den frågeställning vi haft i bakhuvudet under hela pro-

jektet och arbetat utifrån är:

“Hur kan man uppmuntra ungas konstintresse och lyfta fram 

deras talang?”



Marknadsföring
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Namn: Robert Hedman

Ålder: 23

Vår självbild
Vi har försökt att kommunicera en så ”sanningsenlig” 

bild av oss och vad vi försöker åstadkomma som möjligt.

Vi vill att intresserade ungdomar ska komma till musikhögskolan och 

hjälpa oss måla tavlor som kommer ställas ut och senare skänkas till skolor 

i kommunen för att bidra till intresset för kultur i kommunen och dess 

kulturliv.

   

Detta är vad vi försökt kommunicera och dess likhet 

med verkligheten kan vara stor i frågan om framgångs-

faktor.

Marknadsföring
Vi beslutade oss för att göra reklam i tre steg, med fly-

ers, via e-post, via Lilla Affär’n, på vår hemsida och via 

internetcommunityt facebook. 

Steg 1  - E-post skickades och flyers trycktes för att 

spridas på väggar och anslagstavlor i alla kommunens 

högstadie- och gymnasieskolor. Med hänvisningen att 

maila, ringa eller gå in på vår hemsida (http://www.

weloveart.se).

- Hemsida konstruerades med wordpress (http://www.

wordpress.com) och kort information samt hänvisningar 

till mail och telefon.

- Det visade sig att PiteTidningen var intresserade av 

projektet och vi fick gratisreklam i form av reportage, 

en gång innan utställningen och en gång efter.

Steg 2 - Uppdatera hemsidan och facebook-gruppen 

med relevant information och skapa en åtrå.

Steg 3 - Utställning i Gallerian löningshelg för maxi-

malt besökarantal.
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Namn: Rasmus Hjemdahl
Ålder: 20



Mål & delmål
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Namn: Richard Kårström

Ålder: 24

Mål
De mål vi haft kan delas upp i ett slutmål med sex 

delmål. Till dessa delmål hör beteendemål och kommu-

nikationsmål. 

Slutmål
Slutmålet är en lyckad utställning med många besökare 

på en central plats i Piteå.

Delmål 1 är att hitta material nog för projektet.

Delmål 2 är att få ihop en skara ungdomar ur målgrup-

pen och få dem att måla varsin tavla.

Delmål 3 är att slippa betala för kalaset.

Delmål 4 är att få igen alla tavlor.

Beteendemål
Högt deltagande av intresserade ungdomar ur målgrup-

pen.

Gott anseende från kommunen.

Kommunikationsmål
Attityder; Vi spelar på likeability, 

”Kom till skolan och måla med oss i ateljén, vi betalar allt!”

”Kan du inte följa med?”

”Undra om/Klart jag vågar?”

Kunskaper; Kontaktinfo, hemsida/telefon/mail

Intentioner;  Viljan att delta i evenemanget.

Handlingsutlösning; Kontakta via mail/telefon



Det har varit väldigt lite motgångar, till vår stora förvån-

ing. Kommunen och alla företag som vi varit i kontakt 

med har varit väldigt hjälpsamma och tyckt att projek-

tet varit en bra idé, däribland Kultur & Fritid på Piteå 

kommun som betalade hela projektet och även gav oss 

kontakt med Charlotta Wallsten som driver gallerian 

som huserade utställningen.

De motgångar vi har upplevt är vår egen tidsopti-

mism och krångliga varubeställningar (som i och för 

sig också beror på tidsoptimism). Vi trodde att vi skulle 

få allt material vi beställt inom en veckas tid, men så 

var inte fallet. När vi satte datumen för utställningen 

och målarkvällarna hade vi utgått från datumet då vi 

beräknat att få materialet (färg, canvas). Det hela slutade 

med att alla datum blev förskjutna med ungefär en 

månad. Tidsoptimister som vi var så trodde vi att hela 

vårt projekt skulle vara klart till mittseminariet som var 

onsdag 7 april, men icket. 

Planen var att ha alla canvas i samma storlek för att få 

det enhetligt, men på grund av Lilla Affärn’s återförsäl-

jare så gick det inte att beställa 17 canvas av samma 

storlek utan att köpa in ett helt parti av canvas i olika 

storlekar. Vi nöjde oss därför med att ha två olika storle-

kar på våra canvas (10st 60x60cm och 7st 50x50cm) och 

det är nog den enda kompromissen vi har varit tvungna 

att göra under detta projekt. 

Kan tilläggas att kommunen till en början bara ville 

sponsra inköp av canvas och låta konstnärerna stå för 

övrigt material själva, men efter lite övertalning och en 

bra pitch från vår sida så gick dem med på att betala 

canvas och basmaterial (akrylfärg, penslar, pennor) till 

målarkvällen.

Framgångar & motgångar
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Namn: Sofia Lundström

Ålder: 14



Målarkvällarna
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Namn: Cassandra Sjöholm

Ålder: 13

Målarkvällarna
I början hade vi inte planerat att ha målarkvällarna, utan 

det var ”i mån av tid”-grej. Det visade sig dock vara 

ett dragplåster för många deltagare. Originalidén var att 

alla skulle måla hemma och kanske några få skulle delta 

i målarkvällen, men majoriteten gjorde tvärt om och 

av de 15 deltagarna var det sex som tog hem sina alster 

för att måla och utav dessa sex var det endast fyra som 

faktiskt målade hemma.

Deltagarna hade väldigt varierande kunskapsnivå gäl-

lande tekniker och material. Vi valde att inte hålla i 

några genomgångar, utan deltagarna uppmuntrades att 

måla fritt och ”testa på”.



Målarkvällarna forts...
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Namn: Yamina Lindhammar

Ålder: 19

Vår funktion
Vår funktion under de båda målarkvällarna var föru-

tom att ställa i ordning allt, även att finnas till hands när 

ungdomarna behövde hjälp och råd. Eftersom att vi 

läst diverse konstnärliga kurser ansåg vi oss ha nog med 

kunskaper för att vara hjälpsamma. Man skulle kunna 

säga att det var en deltagande observation. 

Vi bokade ateljén några kvällar ca tre veckor innan ut-

ställningen varpå vi städade och gjorde i ordning lokalen 

innan deltagarna anlände. Vi bar fram stafflin och plac-

erade ut dessa, material och dukar. Vi bjöd deltagarna 

på fika och dryck. Utav de 15 deltagarna så deltog 11 

ungdomar varje målarkväll. Utav dessa ungdomar hade 

de flesta deltagarna en eller flera bekanta på plats, vilket 

skapade grupperingar till en början. 

Det var intressant att se hur pass få som målade hemma i 

jämförelse med deltagarna på målarkvällarna.

Målarkvällarna visade sig vara mycket uppskattade av 

deltagarna och vi fick flera förfrågningar om när ”nästa” 

projekt skulle äga rum. Från att vara en bi-aktivitet så 

har målarkvällarna utvecklats till höjdpunkten av 

projektet.



När vi skulle välja lokal för utställningen så var vi genast 

negativa till att hålla till i Acusticum, som vi nästintill 

förväntades använda. Eftersom vi varit i denna lokal 

under tidigare kurser insåg vi problematiken med att 

ha en utställning av och för ungdomar såpass långt från 

stadskärnan. Vi fick ganska snart kontakt med Charlotta 

Wallsten via Monica Hansson på Kultur&Fritid och hon 

var intresserad av att husera våran utställning i Nya Gal-

lerian.

Tavlorna spreds ut i Gallerian Piteå (http://www.gal-

lerianpitea.se) och även i de flesta butiker med direkt 

anknytning. MQ, Vero Moda, Scorett, Apoteket, Teknik-

magasinet, Phonehouse m.fl.  

Utställningen ägde rum 23-25 april och var en succé 

för oss och dem som målat. Gallerian var nöjd med vår 

insats, Charlotta Wallsten rapporterade 11000 besökare 

under helgen, som är värt att jämföra med de ”normala” 

9000 besökarna. I skrivande stund har Piteås konsthall 

erbjudit oss att ställa ut hela utställningen igen i slutet av 

maj 2010.

Urklipp från intervju med Rasmus Hjelmdahl;

Nittonåriga Rasmus Hjemdahl är en av deltagarna i utställningen. Att 

skejta och tatuera är några av hans intressen tillsammans med målandet. 

Han har sedan barnsben ritat och nu på senare år börjat måla tavlor. Han 

besökte konstaffären Lilla Affär’n en dag där de tipsade honom om projek-

tet och han och hans vänner tvekade inte en sekund på att vara med.

“Kul att det ställs ut i Gallerian, då blir våra tavlor verkligen sedda” 

säger Rasmus.

(http://www.pitea-tidningen.se/om_unga/artikel.

aspx?ArticleId=5341279)
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Namn: Erika Bergkvist

Ålder: 17

Utställningen & reaktioner
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Namn: Linnea Hansson

Ålder: 17

Vad skulle vi göra annorlunda?

Om projektet skulle bli återupplivat så skulle vi ha fler 

målarkvällar, längre utställning och eventuellt längre an-

nonsering inför anmälningarna.

Målarkvällarna har varit en succé och det är här den 

största delen av målandet skett. Många tavlor kan anses 

vara halvklara och detta beror enligt oss på tidsaspekten. 

Med fler kvällar kommer mer arbetstid och kanske 

därmed mer genomarbetade tavlor.

Tidsplaneringen baserades utifrån att ”inget skulle gå 

fel” och att vi skulle ha ”gott om tid”. När den första 

planeringen föll, flyttade vi alla temporärt satta datum ca 

1 månad framåt. Deltagarna hade i detta skede ingen an-

ing om satta datum utan fick ta del av dessa när vi hade 

spikat allt.

En längre utställning hade varit att föredra, men en gal-

leria är knappast en ultimat plats för detta, utan var mer 

en fråga om målgruppsanpassning. 

Vi har diskuterat ifall en längre annonsering skulle in-

nebära fler deltagare och kanske jämnare könsfördelning 

i gruppen.



Samlade källor och resurser
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Namn: Josefin Andersson
Ålder: 17

Kommunikationsplanering, Palm, Lars

ISBN 9144032552

Introduktion till kognitiv psykologi, Araî, Dariush

ISBN 9144020775

Vetenskapsteori för nybörjare, Thurén, Torsten

ISBN 9147086513

Vår hemsida http://www.weloveart.se

Bas för vår hemsida http://www.wordpress.com

Gallerian Piteå http://www.gallerianpitea.se

Kultur & Fritid, Piteå kommun http://www.pitea.se/sv/Kommun-och-Politik/Forvaltningar/kultur-fritid/

Artiklar ur Piteå Tidningen

Konstfull kärleksförklaring blir utställning http://www.pitea-tidningen.se/om_unga/artikel.aspx?ArticleId=5309674

Uppskattad kärleksutställning i Gallerian http://www.pitea-tidningen.se/om_unga/artikel.aspx?ArticleId=5341279
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Namn: Karin Alm
Ålder: 19

Tack till!

Tack till Monica, Andre och Elisabeth på Kultur&Fritid som hjälpt till med hantlangning, handledning, 
finansiella medel och kontakter.

...till Charlotta Wallsten som lät oss ställa ut i Gallerian Piteå.
...till Lilla Affär´n som givit oss snälla priser.

...och slutligen ett stort tack till alla duktiga ungdomar som deltagit i projektet!

Carl Johansson & Petter Häggkvist 2010



Petter Häggkvist & Carl Johansson, 2010


