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ABSTRACT 

Gillner, F. 2019. Offentlig konst i kommunal förvaltning. Kulturgeografiska institutionen, 

Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

The purpose of this study is to investigate how a larger Swedish municipality administer public art and to what 

extent the practical work relates to the objectives adopted in the municipal comprehensive plan. A qualitative 

method conducted by semi structured interviews in three tiers with a politician, an official, a representative of an 

artist organization and a local artist constitutes the base of the study. The interviews are also complemented with 

subject relevant literature and analysis of municipal documents to support the findings. Results show that the 

politician and the official have contrasting views on how to concretize the objectives. The discrepancy may cause 

a misconception of what to expect from public art investments. Further results indicate that municipal practice on 

the selection of artists, together with the strict bureaucratic framework, may have negative effect on the diversity 

of artistic expressions that is viewed as important for an attractive city. After years of poor public art management 

in the surveyed municipality, a foundation is at the time of writing being established to enable more strategic 

management. Overall the study presents challenges and opportunities about the future of public art management 

in a mid-sized Swedish municipality.    
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1. INLEDNING 

 

Den offentliga konsten har blivit en självklar del i den lokala miljön där vi lever våra liv. Enligt 

Statens konstråd (2017) är konsten en beståndsdel för vår trivsel som bidrar till att skapa 

intressanta platser i offentliga rum och unika boendemiljöer. En plats med intressant gestaltning 

kännetecknas inte bara av en tilltalande design utan kan också skapa förutsättningar för möten 

och reflektion vilket bidrar till ett meningsfullt vardagsliv. Om ett konstverk uppförs visar det 

på en vilja att investera och ta hand om våra närmiljöer, vilket kan skapa en känsla av värdighet 

och höja livskvaliteten i området (Statens Konstråd, 2017). Offentlig konst kan därmed, om 

tidigare påståenden anses relevanta, tolkas vara en beståndsdel i social hållbarhet. Trots det 

riskerar konstverk att falla i glömska, i vissa fall så pass att det löpande underhållet helt 

försummas. Tänkbara konsekvenser skulle kunna vara att offentliga konstverk slutligen hamnar 

bortom räddning (Lindbom och Hermerén, 2014). Detta beror enligt Lindbom och Hermerén 

(2014) på att förvaltningen av den offentliga konsten länge har varit bortglömd vilket tydliggör 

behovet för att framställa riktlinjer för förvaltning. Kommunala myndigheter i Sverige förvaltar 

en stor del av landets offentliga konstverk. Enligt Konstnärernas Riksorganisation (2018) är det 

kommunala politiker och tjänstemän som i hög utsträckning kan skapa förutsättningar för ett 

gott kulturliv och säkerställa tillgängligheten av offentlig konst. Det faller därför naturligt att 

kommunala myndigheter har framarbetade riktlinjer för förvaltning av offentlig konst.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur en större svensk kommun arbetar med offentlig konst och hur arbetet 

förhåller sig till målen som antagits i kommunens översiktsplan. Fyra frågeställningar har 

formulerats och lyder som följande: 

  

• På vilket sätt kan målen i kommunens översiktsplan konkretiseras för att appliceras på 

arbetet med offentlig konst? 

 

• Hur uppfattar tjänstemännen och politiker kommunens målsättningar med offentlig 

konst och hur förhåller sig dessa uppfattningar till målsättningarna i översiktsplanen? 

 

• På vilket sätt påverkar det praktiska arbetet med offentlig konst i kommunen 

möjligheten att uppnå målsättningarna från översiktsplanen? 

 

• På vilket sätt kan kommunen enligt lokala konstnärer förbättra möjligheten att uppnå 

målsättningarna med den offentlig konsten?  
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1.2 Val av geografiskt område 

Undersökningen syftar till att undersöka en större svensk kommun. Platsen som studien utgår 

från är Västerås stad. I enkätundersökningen Årets konstkommuner 2017 av Konstnärernas 

Riksorganisation har samtliga kommuner fått möjlighet att svara på frågor angående 

kommunernas konstpolitik och har därefter tilldelats en rankningspoäng. Indelat på SCB:s 

kommunindelning har kommunerna som kategoriserats som ”större städer” valts ut. Tjugotvå 

kommuner av de som kategoriserats som ”större städer” svarade på enkäten. Kommunen som 

hamnade på plats nummer elva, det vill säga medianvärdet, var Västerås (Konstnärernas 

Riksorganisation u.å.). Västerås kan utifrån det sammanhanget ses som en representant för en 

”större stad” och är därför utvald som plats för denna undersökning. En annan anledning som 

har spelat roll för valet av geografiskt område är att jag själv ursprungligen kommer från 

Västerås vilket förklarar intresset för att undersöka kommunen. Inte att sticka under stolen är 

också att praktiska skäl har legat till grund för valet.  

Västerås tillhör en kategori kommuner som har valt att benämnas som stad istället för 

kommun. ”Västerås stad” som kommer att användas i denna undersökning syftar trots namnet 

till att inkludera hela det geografiska område som ligger inom kommungränsen. 

   

2. BAKGRUND 

 

2.1 Offentlig konst i Västerås 

Det är Västerås konstmuseum som ansvarar för att verkställa kulturnämndens beslut angående 

offentlig konst i Västerås (Västerås stad, 2018a). Historiskt sett har förvaltningen av den 

offentliga konsten i Västerås skett genom att engagerade människor drivit kostfrågorna i 

kommunen (Drake Berglind, e-mail, 2018-12-07). Det har inte förrän år 2013 funnits någon 

anställd med specificerade arbetsuppgifter mot den offentliga konsten, då den första 

handläggaren för offentlig konst anställdes. Antalet anställda har sedan oktober år 2018 ökat 

till tre heltidsanställda intendenter (Drake Berglind, e-mail, 2018-12-07). Den offentliga 

konsten i Västerås är också dåligt dokumenterad och samtliga av kommunens offentliga 

konstverk finns inte registrerade i konstmuseets databas (Västerås stad, 2018a).  

Den befintliga offentliga konsten i Västerås har framförallt uppförts i de centrala delarna 

av staden där majoriteten av konstverken är placerade. För det första beror det på att de centrala 

delarna av staden attraherar en större koncentration av människor vilket kan motivera det större 

utbudet. För det andra så har det inte funnits en prioriteringsplan för var nya konstverk ska 

placeras förrän år 2013 (Drake Berglind, email, 2018-12-07). Dessa två orsaker kan vara 

anledningen bakom den offentliga konstens geografiskt ojämna spridning i staden. När det 

gäller inköp av offentlig konst har Västerås satsat på verk med hög konstnärlig kvalitet. 

Konstverken har speglat samtiden och eftersom en stor del av konsten uppfördes i samband 

med byggboomarna under 1950 till 1970-talet så kännetecknas stadens konstnärliga gestaltning 

av figurativa skulpturer i bron eller granit (Drake Berglind, e-mail, 2018-12-07). Dessutom 

finns flertalet offentliga konstverk av lokala konstnärer eftersom det lokala konstnärskapet har 

uppmuntrats (Drake Berglind, e-mail, 2018-12-07). Grundtanken har varit att placera konsten 

där den kan förstärka eller bäst spegla en stadsdel, plats eller byggnad. För Västerås är det 
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viktigt att det konstnärliga uttrycket ska vara varierat för att spegla stadens utveckling och den 

samtida konsten. Den offentliga konsten i Västerås är en viktig del av stadsrummet, som 

självständigt verk men även i förhållande till en plats och människorna. Den offentliga konsten 

kan vara en del i att skapa debatt och påverka en plats betydelse men den kan även bidra till att 

skildra stadens historia (Västerås stad, 2017a).  

 

3. METOD 

 

Först och främst har fokus legat på att tillgodogöra mig en grundläggande översikt av Västerås 

arbete med offentlig konst, att identifiera och analysera målsättningar samt att samla kunskap 

om den kommunala arbetsprocessen. För att uppnå det valde jag att göra en dokumentstudie av 

den kommunala översiktsplanen och kommunens handlingsplan för offentlig konst. I dessa 

dokument har flertalet målsättningar skrivits in och antagits av kommunfullmäktige. 

Dokumenten i sig är översiktliga och behandlar både indirekt och direkt den offentliga konsten. 

Jag har med hjälp av dokumentanalys identifierat tre stycken översiktliga målsättningar från 

kommunens översiktsplan som anses tillämpningsbara på arbetet med offentlig konst. Att dessa 

tre målsättningar är relevanta för denna undersökning ges legitimitet av tidigare forskning på 

området offentlig konst som identifierat dessa målsättningar som realiserbara. Enligt Bryman 

(2012) finns det olika tillvägagångssätt att konceptualisera en litteraturgenomgång. Den metod 

jag har använt mig av är vad som Bryman kallar “facilitator” där litteraturstudien har direkt 

koppling till undersökningen genom att underlätta att identifiera teman, underbygga en 

metodologi, att sätta undersökningen i en speciell kontext eller att ändra eller välja 

forskningsinriktning (2012, s. 99). Detta sätts i direkt relation till hur jag identifierade och valde 

ut målen i översiktsplanen. Urvalet av målsättningarna har haft stor påverkan på hur 

undersökningen slutligen genomfördes, i och med att målsättningarna har använts som ram för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

För att kunna undersöka hur politiker och tjänstemän uppfattar och arbetar mot dessa 

målsättningar så är en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer önskvärd. 

Detta på grund av frågeställningarna och de identifierade målsättningarnas utformningar. 

Målsättningarna har en tvetydig karaktär, eftersom vissa begrepp kan tolkas på olika sätt. För 

att undersöka hur intervjupersonernas uppfattning ser ut samt hur dessa målsättningar kan 

konkretiseras krävs mer utförliga och djupgående svar för att utröna dessa tvetydigheter. 

Målsättningarna eller värdeorden har behandlats i intervjuerna på snarlika sätt enligt en 

intervjuguide vilket enligt Bryman är karaktäristiskt för en semistrukturerad intervju (2012, s. 

471). Intervjuerna var också flexibla då frågorna i intervjuguiden inte nödvändigtvis ställdes i 

samma ordning som i intervjuguiden. Nya frågor tillkom även under intervjuns gång vilket 

också stämmer överens med den semistrukturerade karaktären som Bryman redogör för (2012, 

s. 471). 
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3.1 Urval av respondenter och intervjuernas genomförande 

När det gäller urvalsprocessen till intervjuerna så användes ett ändamålsenligt urval för att 

säkerställa att respondenterna är lämpliga att svara på frågeställningarna efter sina 

arbetsuppgifter eller befattningar. Urvalet i denna undersökning är därmed inte slumpmässigt 

och kan inte heller generaliseras (Bryman 2012, s. 418) vilket inte heller är syftet med denna 

undersökning. 

Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats i ett privat avskilt rum med undantag 

från en av intervjuerna som istället genomfördes på ett café i Västerås. Valet av plats bedöms 

inte ha haft någon betydande påverkan på respondenterna under intervjuernas gång. Ämnet som 

behandlades är inte känsligt så även om intervjun på caféet var på offentlig plats så hade inte 

respondenten svårt att föra utförliga resonemang. Samtliga intervjuer spelades in med 

ljudupptagning efter att respondenten delgivit sitt tillstånd. Ljudinspelning är fördelaktigt 

eftersom det underlättar analysen. Möjligheten att lyssna flera gånger förenklar processen att 

identifiera intressanta citat. Ljudinspelning är även önskvärt för att lyckas undvika 

misstolkningar och för möjligheten att utröna otydligheter (Bryman, 2012, s. 482).  

En av intervjuerna utfördes genom att förberedda frågor skickades via e-mail för att sedan 

besvaras skriftligt av respondenten. Detta skedde på respondentens initiativ för att lättare kunna 

avgöra vem på arbetsplatsen som var mest lämplig för att svara på respektive fråga. Ett 

intervjutillfälle bokades senare in för möjlighet till djupare reflektion och mer utförliga svar. 

Detta godkändes och de skriftliga svaren låg till bakgrund för både analys och för utformning 

av intervjuguiden till den semistrukturerade intervjun som genomfördes vid senare tillfälle. 

Respondenterna som tillfrågades var Frej Drake Berglind, intendent för offentlig konst 

Västerås konstmuseum, Gunnar Forsman, konstnär och ordförande för Konstnärernas 

Riksorganisation Västmanland, Markus Lindgren från Miljöpartiet Västerås som är 

kommunalråd och ordförande för kulturnämnden i Västerås stad och konstnären Tony Lorenzi.  

Detta urval är individer med god inblick i hur den offentliga konsten i Västerås fungerar, 

även om respondenterna har olika synsätt i frågan. Detta möjliggör ett empiriskt underlag med 

goda möjligheter att komma till slutsatser kring hur Västerås stads arbete med offentlig konst 

fungerar och uppfattas utifrån identifierade målsättningar. Det begränsade urvalet med olika 

perspektiv bör däremot inte användas för att dra generaliserbara slutsatser utifrån hur andra 

politiker, tjänstemän eller konstnärer uppfattar arbetet som bedrivs i Västerås. Materialet ska 

inte heller användas för att dra generaliserbara slutsatser kring hur arbetet fungerar i andra 

liknande fall.  
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3.2 Analys 

För att analysera det empiriska materialet har jag använt mig av tematisk analys. Genom 

tematisk analys identifierades flera centrala teman i anteckningarna från intervjuerna. Bryman 

argumenterar för att identifierandet av olika teman kan vara oklara och ofta baseras på en 

kvantifiering av hur ofta vissa ord förekommer i intervjuerna. Denna eventuellt omedvetna 

kvantifiering kan leda till att vissa teman anses vara viktigare än andra genom att vara mer 

förekommande (Bryman, 2012, s. 624). För att undvika denna kvantifiering i högsta möjliga 

mån har identifikationen av teman främst utgått ifrån de utvalda målsättningarna ur 

översiktsplanen och respektive forskningsfråga. På så sätt kunde identifieringen av teman 

förhålla sig till tydliga ramar. Till exempel så kunde jag med enkelhet identifiera vilka svar som 

med tydlighet kunde kopplas till begreppen eller frågeställningarna som var av intresse. De 

väsentliga perspektiven från intervjuerna som hade tydlig koppling till respektive målsättning 

eller frågeställning valdes ut. Dessa placerades sedan in under en rubrik som varje tema 

tilldelades. Dessa sammanställdes en kort punktform för att inte glömma bort det som skulle 

behandlas i resultatdelen, Punkterna bearbetades systematiskt in i texten.    

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

4.1 Enprocentregeln 

Runt om i Europa har betydelsen av offentlig konst erkänts genom olika variationer av den 

enprocentregel som även finns i Sverige. (Hamilton, Forsyth och De Iongh, 2001). I Sverige 

under 1900-talet har den offentliga konsten fått ett uppsving. År 1937 togs beslut i riksdagen 

att en procent av den statliga byggkostnaden ska läggas på offentlig konstnärlig utsmyckning 

enligt konstnärsnämnden (2013) som är en statlig myndighet verksam under regeringen. 

Enprocentregeln har även formulerats som ett vägledande direktiv mot kommuner, landsting 

och regioner. Under årens gång har enprocentregeln implementerats i myndigheter i varierande 

utsträckning där 45 procent av kommunerna arbetar med regeln enligt fasta rutiner 

(Konstnärsnämnden 2013). Den omfattande enprocentrekommendationen är ett effektivt 

styrningsverktyg som garanterar att den offentliga konsten genomsyrar alla offentliga projekt 

(Hamilton, Forsyth och De Iongh, 2001). Hur procentandelen har sett ut varierar däremot 

mellan olika kommuner. Ur ett historiskt perspektiv har enprocentregeln haft ett stort inflytande 

på den offentliga konstens utformning i landets offentliga byggnader och miljöer. Idag har 

offentlig konst blivit en del av samtliga människors vardagsliv och har anammat rollen som en 

estetiskt förskönande aktör i den byggda miljön (Konstnärsnämnden, 2013). I andra länder runt 

om i världen har liknande riktlinjer för finansiering använts för att möjliggöra fortsatt 

konstnärlig investering i offentliga rum (Pollock och Paddison, 2010). Trots dessa instruktioner 

är finansiering och motivering av offentliga konstsatsningar det stora hindret för dessa projekt. 

Lokala myndigheter behöver ofta legitimera sina beslut och det kan vara svårt att motivera 

satsningar på konst när till exempel vård och utbildning kräver allt större finansiella resurser 

(Hamilton, Forsyth och De Iongh, 2001).  

Västerås stad har i skrivande stund inte tagit några beslut om att tillämpa enprocentregeln 

men ett årligt anslag för offentlig konst avsätts istället. Det årliga kommunala anslaget kommer 

delvis från särskilda anslag som kommunfullmäktige beslutat om och delvis från Västerås stads 
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kulturfond (Västerås stad 2018). Kulturfonden instiftades år 1944 när järnvägsaktier såldes till 

staten. Det är den årliga avkastningen från denna fond som har gått till offentliga 

konstsatsningar, såväl underhåll som nya inköp (Drake Berglind, e-mail, 2018-12-07).   

 

4.2 Principen om en armlängds avstånd 

När den offentliga sektorn i Sverige finansierar kultur ska principen om en armlängds avstånd 

mellan politiken och det konstnärliga skapandet gälla (Konstnärernas Riksorganisation, u.å.). 

Principen innebär att politiker inte får rösta emot ett offentligt konstprojekt på grund av 

konstnärliga synpunkter. Det faller inte heller i god jord att som politiker besluta vilken pjäs 

som ska spelas på stadsteatern eller vilka böcker som ska finnas tillgängliga på biblioteken. I 

Sverige finns brett politiskt stöd för principen om en armlängds avstånd. Bedömningen och 

valen av offentligt finansierad kultur bör enligt denna princip lämnas över till sakkunniga. 

Däremot betyder det inte nödvändigtvis att politiker låter bli att lägga sig i (Konstnärernas 

Riksorganisation, u.å.). Flera kommuner, inklusive Västerås har ingen policy angående en 

armlängds avstånd även om det tillämpas genom praxis enligt en enkätundersökning av 

Konstnärernas Riksorganisation (u.å.). Principen om en armlängds avstånd grundar sig på 

tankar om yttrandefrihet och ett konstnärligt skapande fritt från politiskt inflytande. Principens 

upphovsman är nationalekonomen John Maynard Keynes som efter andra världskriget 

utforskade möjligheter för att undvika att statligt finansierad kultur missbrukas i 

propagandasyfte. Förslaget som utformades var att politiker ska kunna besluta om anslagen 

utan att kunna påverka det konstnärliga innehållet. På så sätt föddes principen om en armlängds 

avstånd (Konstnärernas Riksorganisation, u.å.).   

 

4.3 Lagen om offentlig upphandling 

När en kommun gör inköp av offentlig konst så omfattas verksamheten av lagen om offentlig 

upphandling (LOU). Detta är ett snårigt regelverk som påverkar möjligheterna för den 

kommunala konstnärliga gestaltningen. Lagen är till för att reglera att alla aktörer (i detta fall 

konstnärer) ska ha samma konkurrensvillkor för att lämna anbud. Reglementet ser även till att 

upphandlingen sker med hänsyn till vem som kan leverera den bästa produkten till de bästa 

möjliga villkoren. Alla leverantörer ska ha möjlighet att ansöka och ska konkurrera på samma 

villkor i kommunala upphandlingar (Konstnärsnämnden, 2013). Fokus i denna undersökning 

ligger inte på några juridiska resonemang men LOU har trots allt stor påverkan på hur offentlig 

verksamhet kan agera inom det offentliga konstområdet. Den administrativt tunga processen 

har lett till att flera kommuner överlämnar all upphandling till specifika 

upphandlingsavdelningar eller externa upphandlingskonsulter. Det finns bland konstnärer och 

tjänstemän oro över att ekonomiska och juridiska frågor blir överordnade konstnärlig kvalitet 

(Konstnärsnämnden, 2013). 

När det gäller val av förfarande så är det främst tröskelvärdet som avgör möjliga 

tillvägagångssätt. Tröskelvärdet är fastställda beloppsnivåer som kan variera beroende av vad 

som upphandlas. Kommunen bör reflektera över vilket förfarande som passar verksamheten 

bäst (Upphandlingsmyndigheten, 2018a). Jag kommer kortfattat att redogöra för två av de olika 

valmöjligheterna en kommun har för att upphandla offentlig konst. 
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4.3.1 Direktupphandling 

En direktupphandling har inget krav på annonsering och kan genomföras när det som ska köpas 

in understiger det värde som är direktupphandlingsgränsen, det vill säga 586 907 kronor 

(Konkurrensverket, 2018). Däremot räknas andra köp av samma kategori under hela 

räkenskapsåret in i den summan, alltså inte enbart det aktuella köpet. Direktupphandling kan 

också användas vid synnerliga skäl eller genom att kriterierna för ett förhandlat förfarande utan 

annonsering är tillgodosedda (Konkurrensverket, 2018). Vid upphandling av offentlig konst 

kan synnerliga skäl vara oförutsedda händelser som kommunen inte kan påverka 

(Konstnärsnämnden, 2013). Förhandlat förfarande utan annonsering får till exempel användas 

när verksamheten ska förvärva ett unikt konstverk eller en prestation som är unik i sitt 

konstnärskap, om det inte finns någon konkurrens av tekniska skäl eller att det som upphandlas 

skyddas av ensamrätt för en specifik leverantör (Upphandlingsmyndigheten, 2019). I lagen 

uttrycks inga krav som en direktupphandling måste uppfylla men det finns regler om att 

riktlinjer och dokumentationskrav måste följas (Konkurrensverket, 2018). 

 

4.3.2 Projekttävling 

En projekttävling är öppen för alla som vill söka ett skissuppdrag. Målet är att utse en vinnare 

som har sökt in med till exempel en ritning eller projektbeskrivning. Myndigheten som anordnar 

en projekttävling måste annonsera om tävlingen för att möjliggöra konkurrens. I annonsen ska 

kriterier för bedömning framkomma. En opartisk och oberoende jury ska utse ett vinnande 

bidrag som sedan kan tilldelas ett kontrakt avseende projektet (Upphandlingsmyndigheten, 

2018b). 

 

4.4 Implementeringsteori 

Inom implementeringsteori har ett av de största identifierade problemen varit relationen mellan 

utformningen av policys och dess implementering. Detta problem har legat till grund för 

debatten mellan de två inriktningarna top-down och bottom-up. 

  

4.4.1 Top-down styrning 

Top-down är en metod för att styra en förvaltning som grundar sig i en hierarkisk 

maktposition där den politiska eliten tar fram en policy som sedan verkställs genom en strikt 

och stabilt organiserad kedja byråkrater och tjänstemän. Top-down perspektivet betonar 

vikten av planering, kontroll, rationalitet och lydnad. Denna händelsekedja kan däremot bli en 

komplicerad historia. Desto fler länkar som ska passeras desto mindre blir sannolikheten för 

att implementeringen ska lyckas (Donovan, 2007a). Implementeringen enligt top-down 

teoretiker kan förstås som icke politiska handlingar eftersom tjänstemännen endast agerar 

utifrån order av antagna policys. Tjänstemännen ska och lägger alltså ingen värdering i 

implementeringen och handlar inte heller efter egen politisk agenda.   

Idealtypen med top-down principen är att den politiska organisationen använder auktoritet 

och tydliga riktlinjer för att kontrollera processen och minimera avvikelser från de stadgade 

målsättningarna. Den viktigaste och känsligaste kuggen är relationerna mellan de olika 

länkarna. Länkarna måste vara välsmorda med god samarbetsförmåga för att uppnå optimal 

utgång. Felkällor som måste elimineras är felaktiga strategier, svag operationalisering, 

https://www.zotero.org/google-docs/?aJMheN
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felanvändning, misstolkning av policydokument eller en dåligt framtagen byråkratisk styrning 

(Donovan, 2007a). Med andra ord kräver en top-down inriktning en strikt kontrollerad 

händelsekedja utan frihet eller möjlighet för egna beslut av verkställande tjänstemän. Kritiken 

av denna styrningsmodell har gått ut på att den centraliserade styrningen urholkar makten hos 

medborgare och tjänstemän vilket sedermera har lett fram till ett annat alternativ, Bottom-up 

styrning. 

För att förvaltningen av offentlig konst ska kunna klassificeras som top-down i denna 

undersökning så ska den politiska makten ha formulerat en policy med målsättningar specifikt 

för den offentliga konsten. Dessutom ska det finnas tydliga riktlinjer och ramverk för hur 

tjänstemännen ska implementera den antagna policyn. 

 

4.4.2 Bottom-up styrning 

Styrning genom bottom-up inriktning har en mer tillåtande karaktär med större 

handlingsfrihet för tjänstemän och gräsrotsbyråkrater. Konflikter och kompromisser som 

tidigare setts som dysfunktionellt anses snarare som oundvikligt i implementeringen. Bottom-

up styrning kan ses som en tillbakagående process med början i implementering som slutar 

med att utforma policys och att identifiera problem. Fokuset ligger på medverkan i processen 

snarare än befallning. Byråkraterna är inblandade i ömsesidiga relationer som behöver 

balanseras och värderas. Detta för att lyckas med målet att arbeta mot och lyckas uppnå 

ömsesidigt fördelaktiga mål (Donovan, 2007b). 

Michael Lipsky har varit en inflytelserik teoretiker och kan ses som grundaren av bottom-

up perspektivet. Han presenterar en väsentlig paradox när det kommer till gräsrotsbyråkrater 

och dess arbete. Nämligen att dessa tjänstemän ser sig själva som kuggar i ett system, förtryckta 

av byråkratin som de arbetar inom. Ändå har de inte sällan en stor handlingsfrihet och 

självständighet. Lipskys fokus på gräsrotsbyråkratens betydelsefulla roll har inspirerat andra att 

studera dessa metodologiska strategier (Hill och Hupe, 2002, s. 51–53). Att tjänstemännen som 

står för implementering inte handlar politiskt är en uppfattning som varken Lipsky eller 

teoretikerna Susan Barrett och Colin Fudge anser sanningsenligt. Barret och Fudge menar att 

de politiska processerna förekommer genom hela implementeringen vilket pekar på 

svårigheterna att skilja implementering från utformningen av policys (Hill och Hupe, 2002, s. 

55–56). 

I ett sammanhang av förvaltning av offentlig konst skulle bottom-up till skillnad från top-

down betyda att tjänstemännen själva lägger upp en struktur för arbetet med den offentliga 

konsten som grundar sig i tjänstemännens erfarenheter i yrkesrollen. I ett sådant sammanhang 

blir den politiska makten endast förpassad till det beslutande organet och har ingen kontroll 

över implementeringen. 

Dessa teoretiska perspektiv förekommer inte nödvändigtvis som svart eller vitt utan dessa 

inriktningar kan ske i blandad form. Vilken metod som passar bäst kan bero helt och hållet på 

det aktuella implementeringsområdet. Hursomhelst kommer dessa teoretiska inriktningar att 

förse undersökningen med en förståelse för hur förvaltningen av offentlig konst i Västerås 

fungerar.               

https://www.zotero.org/google-docs/?wmjwYT
https://www.zotero.org/google-docs/?dLREBd
https://www.zotero.org/google-docs/?eytsIT
https://www.zotero.org/google-docs/?6ToMAA
https://www.zotero.org/google-docs/?6ToMAA
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5. TIDIGARE FORSKNING 

 

Första delen av detta avsnitt är en genomgång över hur offentlig konst har behandlats i tidigare 

forskningsprojekt. Därefter kommer två stycken fallstudier att presenteras. Löpande i texten 

kommer det att redogöras för hur tidigare forskning kan kopplas till min studie. 

 

5.1 Forskningsöversikt 

Offentlig konst har i tidigare forskning till stor del behandlats som ett instrument för 

stadsförnyelse och för att försköna och lyfta områden som ansetts som mindre lyckosamma i 

stadsplaneringen. Konst har på så vis blivit ett verktyg för flera stadsförnyelseprojekt runt om i 

världen (Hall och Robertson, 2001; Kullmann och Bouhaddou, 2017; Sharp, 2007; Sharp, 

Pollock och Paddison, 2005). Offentlig konst kan ha ett flertal andra gynnsamma effekter på 

både ekonomiska och fysiska problem. Till exempel genom att stimulera för investeringar, 

gynna kulturell turism, höja markvärden, skapa arbetstillfällen, öka användningen av 

stadsrummen och reducera vandalism. Dessa effekter som identifierats av forskningen har 

däremot inte riktigt kunnat bekräftats (Hall och Robertson, 2001; Sharp, Pollock och Paddison, 

2005).  

Offentlig konst har under årens lopp gett upphov till ett ökat intresse för kulturell byråkrati 

vilket återspeglas i den ökande integrationen av offentlig konst i stadsbyggnad och 

stadsförnyelse. Även den ökande trenden av så kallade “cultural quarters” och användningen 

av visuell kultur i stadsmarknadsföring ger en fingervisning om att offentlig konst är en viktig 

beståndsdel i städer runt om i världen (Miles, 2010). Konstnärliga värden är enligt 

Konstnärsnämnden (2013) svåra att mäta, vilket kan förklara varför det finns begränsad 

utvärdering av sociala och ekonomiska följder, trots ökat fokus på kulturell förvaltning och 

offentlig konst (Miles, 2010). Även på kommunal nivå i Sverige så förekommer uppfattningar 

om att sociala och ekonomiska effekter går att utvinna ur offentliga konstsatsningar, vilket 

undersökningens senare delar kommer påvisa. 

Diskussioner om den kreativa staden har identifierat konst som en drivkraft för 

urbanförändring och stadsförnyelse. McAuliffe (2012) menar att offentlig konst kan bidra till 

att skapa en innovativ och kreativ miljö där kreativitet kan uppstå och blomstra vilket också 

Västerås stad utgår ifrån med tanke på målsättningarna i kommunens översiktsplan (se avsnitt 

6.). Kreativa städer har blivit ett hett ämne och i många städer görs försök att locka till sig en 

kreativ klass och investeringar med hjälp av kulturell planering. Även i Sverige synliggörs 

denna tendens genom ökat införande av kultur och konst i Stockholm stads policy (Borén och 

Young, 2017). Ökat fokus på kulturell planering har ansetts nödvändigt för att kunna skapa en 

ekonomiskt framgångsrik stad som konkurrerar i ett globalt nätverk av kreativa städer 

(McAuliffe, 2012). Stockholm är förvisso i en annan kategori när det gäller klassificering av 

kommun men väcker trots allt intresse för att undersöka om andra kommuner, till exempel 

Västerås stad har gjort liknande satsningar.   

Pollock och Paddison (2010) presenterar några synpunkter som tyder på att finansiering av 

den offentliga konsten har varit ett problem när det gäller att inkludera offentlig konst i 

offentliga förvaltningar. Trots att det finns tecken på att offentlig konst kan medföra sociala och 

ekonomiska effekter så har den offentliga konsten nedprioriterats i konkurrens med materiella 

https://www.zotero.org/google-docs/?n4WDQ6
https://www.zotero.org/google-docs/?n4WDQ6
https://www.zotero.org/google-docs/?IiLLso
https://www.zotero.org/google-docs/?IiLLso
https://www.zotero.org/google-docs/?qPeGSK
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och mer nödvändiga sociala problem. Detta historiskt sett på grund av avsaknaden att inkludera 

den offentliga konsten i styrdokument. I Storbritannien där undersökningen har ägt rum finns 

även där en typ av enprocentrekommendation. Trots det har konstprojekt ofta uppkommit ad 

hoc vilket har visat sig vara otillräckligt för att lyckas integrera konsten på både institutionell 

och samhällelig nivå. Med det sagt föreslår inte Pollock och Paddison (2010) strikta riktlinjer 

men att det behövs tydligare, mer robusta ramar för finansiering, policy och processer som 

möjliggör oförutsägbarheten som behövs för kreativa processer. Enprocentregeln som tidigare 

har presenterats kan alltså ur Pollock och Paddisons (2010) resonemang inte garantera att 

konsten ges större utrymme i planeringen utan förekomsten av välarbetade styrdokument. Detta 

resonemang är något som kan vara värt att ha i åtanke löpande genom undersökningen.  

 

5.2 Integration av konstnärer i planeringsprojekt 

Runt om i världen har det genom årens gång uppmärksammats ett antal planeringsprojekt med 

fokus på offentlig konst. Två av dessa fall ska jag nu kort redogöra för eftersom deras karaktär 

i själva händelsekedjan från planering till implementering tyder på intressanta infallsvinklar 

som kan vara betydelsefulla i denna undersökning. 

I ett planeringsprojekt i Frankrike i närheten av ett storstadsområde inleddes ett 

stadsförnyelseprojekt med stort fokus på konstnärlig gestaltning. Området var övergivet med 

ett gammalt militärfort som tidigare använts som polisstation och bilskrottipp. I ett kontrakt 

beslutades det att en procent av den totala budgeten (motsvarande enprocentregeln i Sverige) 

skulle användas till innovativt konstnärskap (Kullmann och Bouhaddou, 2017). Huvudsakligen 

föll den konstnärliga gestaltningen på street art. Detta med tanke på att street art är 

kostnadseffektivt och på grund av att street art har varit framgångsrikt för att främja turism. För 

att lyckas med målet att göra fortet synligt på lokal skala och för att locka turister så anordnades 

ett konstnärligt evenemang under två månader som besöktes av alla olika samhällsklasser. En 

tjänsteman som i undersökningen kallas “the conductor” ansvarade för att arrangera festivalen. 

Värt att notera är att han tidigt inkluderades i processen och arbetade sida vid sida med 

samhällsplanerare. Detta var väldigt gynnsamt eftersom “the conductor” var en person med 

konstkunskap samtidigt som han hade en bakgrund som samhällsplanerare. Genom kunskap 

och bakgrund kunde ”the conductor” bli legitimerad av både tjänstemän och av konstnärerna 

(Kullmann och Bouhaddou, 2017).  

Att festivalen och stadsförnyelseprojektet blev lyckat kan härledas kring arbetsrollen som 

“the conductor” tilldelades. Effekter som uppnåddes var medierapportering, en större synlighet 

för stadsplaneringen, social integration och regional turism (Kullmann och Bouhaddou, 2017). 

Detta kan ses som ett exempel på vad som kan ske när konstintresserade och kunniga individer 

inkluderas tidigt i en planeringsprocess, även om “the conductor” sedan tidigare hade arbetat 

som samhällsplanerare. Tidigare erfarenhet av två sammanslagna kunskapsområden påvisades 

vara en styrka i detta planeringsprojekt.  

Ett annat fall som har gynnats av ett tidigt inkluderande av konstkunskap kommer från 

Calgary i Kanada, där konstnärer fick i uppdrag att arbeta med offentlig konst i samverkan med 

kommunala tjänstemän och ingenjörer. Detta för att undersöka om ett kulturellt perspektiv kan 

bidra med positiva effekter i planeringsprojekt. Tanken var också att det skulle stimulera och 

bidra till interaktion och samarbete för att producera nya idéer (Kovacs och Biggar, 2018). 

https://www.zotero.org/google-docs/?NomCbD
https://www.zotero.org/google-docs/?UqeHmX
https://www.zotero.org/google-docs/?rHfA3y
https://www.zotero.org/google-docs/?AnbXg8
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Kovacs och Biggar (2018) menar fortsättningsvis att om konstnärer behandlas som 

professionella så signalerar det utåt att kommunen är villig att investera i konst och kultur. 

Projektet ledde slutligen till att en konstnär belönades med heltidsanställning samt att 

konstnärsperspektivet fick större utrymme i stadsplaneringen framöver. Att involvera 

konstnärer tidigt i processen ökar sannolikheterna att konstnärerna tycker att arbetet är 

meningsfullt vilket följande citat påvisar.  

 

Artists often feel rejected by the cities they live and work in, but in this case Watershed+ made us feel like 

the city was investing in our profession. It helped validate us. It is elevating the professional artist within 

the city. That is, people begin to see us after this as professionals rather than as flaky, starving-artist type 

people (Resident artist, Watershed+). (Kovacs och Biggar, 2018). 

 

Projekt med att inkludera konstnärer tidigt i planeringen har även förekommit runt om i 

Sverige, till exempel i Kiruna och Göteborg (Statens konstråd, 2017). Föregående redogörelse 

syftar till att bidra med insikt och inspiration av hur planeringsprojekt med tidigt inkluderande 

av konstnärer har bidragit till flertalet positiva effekter, både för det specifika projektet och 

för konstnärernas yrkesroll. I Västerås har ett liknande projekt inletts för en gestaltning av 

Stora Torget (Västerås stad, 2017b).  

I samtliga studier som redovisats för i avsnitt 5. och 5.1 har det på olika sätt använts 

kvalitativa metoder för att undersöka den offentliga konstens plats i offentlig förvaltning och 

planeringsprojekt. Även om det har varit olikheter undersökningarna emellan och använts flera 

olika tillvägagångssätt så har semistrukturerade intervjuer varit det mest förekommande i ovan 

nämnda forskningsprojekt. Trots de liknande metoderna och undersökningarna så särskiljer jag 

mig från dessa. Dels genom att jag syftar till att undersöka hela händelsekedjan från politiker, 

till tjänstemän samt hur konstnärer uppfattar kommunens arbete. Till min kännedom finns inte 

heller några undersökningar som på detta sätt riktar sig åt den kommunala arbetsprocessen vad 

gäller offentlig konst i Sverige, än mindre i Västerås. På detta vis hoppas jag kunna göra ett 

tillskott till befintlig forskning samt fylla en kunskapslucka med undersökningen. 

https://www.zotero.org/google-docs/?5SO1q4
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6. RESULTAT 

 

I översiktsplanen för Västerås stad har ett flertal strategier formulerats för en hållbar utveckling. 

Dessa strategier ska tas i beaktning när Västerås utvecklas (Västerås stad, 2012, s. 16–17). På 

grund av sättet som dessa strategier har formulerats kan det snarare betraktas som en serie mål 

för stadens framtida utveckling. Av tolv stycken kategorier har tre stycken valts ut som objekt 

för analys. Dessa tre kategorier kan beroende på tillämpning appliceras på offentlig konst. 

Följande är de tre mål som jag kommer utgå från i min analys. 

 

• Byggnader, kvarter, parker, gator och torg berättar om stadens historia. 

 

• Västerås har ett rikt och spännande kulturliv som vitaliserar klimatet, väcker intresse och lockar till sig 

kreativa människor och företag. Kulturell spets och mångfald bidrar till stadens attraktiva profil. 

 

• Västerås fortsätter att växa och utvecklas i sin roll som attraktiv regionstad kännetecknad av mångfald. Här 

erbjuds västeråsare och besökare utbildning, kultur och turism.  

• (Västerås stad, 2012, s. 16–17). 

 

I följande avsnitt kommer samtliga frågeställningar att behandlas och respondenternas svar att 

presenteras. Avsnittet är uppdelat så att varje enskild frågeställning behandlas för att omedelbart 

efterföljas av slutsatser som svar på frågeställningarna. På grund av den likartade karaktären på 

de två första frågeställningarna så kommer dessa att behandlas parallellt i avsnittets första del.  

 

6.1 Konkretisering av målsättningarna och tjänstemännens uppfattningar 

Frågeställningarna som kommer behandlas i denna del är: 

 

• På vilket sätt kan målen i kommunens styrdokument konkretiseras för att appliceras på 

arbetet med offentlig konst? 

 

• Hur uppfattar tjänstemän och politiker kommunens målsättningar med offentlig konst 

och hur förhåller sig dessa uppfattningar till målsättningarna i översiktsplanen? 

 

Markus Lindgren, Ordförande Kulturnämnden (Intervju, 2018-12-17) menar att en attraktiv 

stad ur den offentliga konstens synpunkt kännetecknas av mångfald i konstnärligt uttryck. Detta 

skulle i sin tur kunna locka lokala konstnärer att fortsatt vara bosatta och verksamma i Västerås. 

Som jämförelse står i kommunens översiktsplan att ett rikt kulturliv kan locka till sig kreativa 

människor (Västerås stad, 2012 s.17). I den frågan finns det enligt Lindgren i nuläget tydliga 

utmaningar och ett förbättringsförslag skulle kunna vara att rikta uppdrag till lokala konstnärer 

eller att på andra sätt skapa uppmärksamhet kring kulturlivet i Västerås, till exempel genom att 

lyfta upp och marknadsföra goda exempel. Enligt intendenten för offentlig konst, Frej Drake 

Berglind, får man enligt LOU inte premiera lokala konstnärer (intervju, 2018-12-12).  

Lindgren menar fortsättningsvis att de offentliga konstverken ska bära och förstärka 

Västerås. När individen ser ett av dessa konstverk ska det på en gång påminna personen att man 
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befinner sig i Västerås och inte någon annanstans i Sverige. Den offentliga konsten kan ha sådan 

påverkan och bidra till denna igenkänningsfaktor menar han och exemplifierar: 

 

Ta till exempel Poseidon i Göteborg. Att folk ser den och tänker Göteborg. Att ha ett eller fler offentliga 

konstverk i Västerås som med tydlighet kopplas till staden och ses som en del av stadens identitet även 

utanför kommungränserna, det vore otroligt kul… (Lindgren, intervju 2018-12-17).  

 

Konstverk med den kapaciteten skulle enligt Lindgren spegla en attraktiv och dynamisk stad 

som uppmärksammas och skapar positiva effekter i flera steg. Kreativitet föder kreativitet 

(Lindgren, intervju 2018-12-17) som han uttryckte det. På en fråga som kretsar kring om 

offentlig konst kan bidra till ekonomiska framsteg svarar han, att en stad som andas konstnärligt 

skapande även kan skapa teknisk innovationskraft och möjligheter till nya sociala lösningar. 

Detta får tolkas som att Lindgren har höga förhoppningar om att offentlig konst kan vara en 

investering för stadens välmående i flera steg. Lindgrens synsätt på den offentliga konstens 

möjliga effekter stämmer därmed överens med vad McAuliffe (2012) syftar till med att 

innovativa och kreativa miljöer kan uppstå som en effekt av offentlig konst och kulturell 

planering. 

Frej Drake Berglind (Intervju, 2018-12-12) är dock lite mer försiktig i sina formuleringar 

även om han medger att konstnärlig gestaltning kan skapa och tillföra ett mervärde till en plats, 

om den är intressant och kvalitativt utförd. Däremot bör det aldrig förväntas något av konsten 

utan förhoppningen ska vara att den uppskattas av brukarna. Om konsten sedan kan bidra till 

kreativitet, aktivitet eller samtal så har man lyckats. När det gäller attraktivitet så pekar Drake 

Berglind på att skönhet och attraktivitet är subjektiva värderingar och offentlig konst bör därför 

inte uppföras med det ändamålet. Även om attraktivitet i viss mån kan uppnås vilket kan tolkas 

utifrån följande citat: I bästa fall kan konsten uppmärksamma platser som annars skulle förbises 

och vara identitetsskapande för staden, vilket kan leda till ett ökat intresse att besöka eller flytta 

till plats (Drake Berglind, e-mail, 2018-12-07).  

Målsättningarna som finns enligt Drake Berglind är inskrivna i handlingsplanen och 

behandlar i stora drag främst demokrati och jämställdhetsfrågor och riktar sig inte specifikt mot 

konsten. Det som uttrycks i handlingsplanen är att konsten ska vara tillgänglig, fysiskt hållbar 

samt inkludera miljö- och genusfrågor samt ett barnperspektiv (Västerås stad, 2017a). De mer 

strategiska åtgärderna och målen i handlingsplanen är följande: 

 

• Varje år ska minst ett nytt konstverk tillföras stadens miljöer 

• Att tillämpa enprocentsregeln och samverka mellan förvaltningarna 

• All offentlig konst ska registreras i konstmuseets databas 

• Informationen kring den offentliga konsten ska förbättras 

• Att utföra löpande underhåll enligt framtagen underhållsplan som revideras vart tredje år 

(Västerås stad, 2017a).  

 

Även om det inte uppstod några tydliga konkreta exempel på hur konstverk placerade i stadens 

offentliga miljöer ska bidra till att berätta om stadens historia lyfter jag här Drake Berglinds 

synsätt att konsten per automatik blir en del av stadens historia eftersom den oftast 
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representerar och kommenterar den samtid och kontext den produceras inom (Drake Berglind, 

e-mail, 2018-12-07). För att sammanfatta kommer jag nu kort att presentera slutsatserna för 

frågeställning ett och två.  

Det framkommer inga preciseringar kring hur målet byggnader, kvarter, parker, gator och 

torg berättar om stadens historia (Västerås stad, 2012, s.17) skulle kunna konkretiseras. 

Mångfald som är ett centralt begrepp i målsättning två och tre betyder enligt Lindgrens 

resonemang att stadens konstnärliga gestaltning ska bestå av en mängd olika konstnärliga 

uttryck. Detta skulle på så vis kunna bidra till attraktivitet, ett rikt kulturliv och förhoppningsvis 

även med en möjlighet till kulturell turism. 

Tjänstemannen Drake Berglind menar att attraktivitet inte ska strävas efter att uppnås på 

grund av att det är subjektiva värderingar. Målen som finns för den offentliga konsten är det 

som finns skrivet i kommunens handlingsplan. Lindgrens uppfattningar om målen stämmer i 

högre utsträckning överens med översiktsplanen i jämförelse med Drake Berglinds.  

 

6.2 Det praktiska arbetets konsekvenser 

Frågeställningen som detta avsnitt kommer behandla är:  

 

• På vilket sätt påverkar det praktiska arbetet med offentlig konst i kommunen 

möjligheten att uppnå målsättningarna från översiktsplanen? 

 

Enligt Lindgren är utomståendes bild av Västerås ganska negativ vilket även kan härledas 

utifrån arkitektupprorets omröstning av Sveriges fulaste stadskärna där Västerås slutade på en 

inte så smickrande andra plats (Arkitektupproret, 2018). För att bryta stadens negativa rykte 

kan den offentliga konsten ha en betydande roll enligt Lindgren. Just nu pågår ett 

gestaltningsarbete för Stora Torget i Västerås där arbetet med den offentliga konsten ska 

integreras tidigt i planeringsprocessen. Konstnärerna är därför utvalda för att arbeta tidigt i 

samverkan med landskapsarkitekterna. Lindgren menar att torget skulle kunna vara en 

attraktionskraft för Västerås i framtiden. Enligt ett program med utgångspunkter för 

gestaltningen ska det nya torget utformas på ett sätt som sätter den offentliga konsten i ett nytt 

ljus, det ska inte bara upplevas visuellt. Därför ska det vara fokus på ett barnperspektiv där 

konstverken ska vara en plats för upplevelse på en annan nivå och möjliggöra interaktion genom 

att tillåta lek och klättring (Västerås Stad, 2017b). Barnperspektivet är en strategi för den 

offentliga konsten i Västerås som är antagen i kommunens handlingsplan (Västerås stad, 

2017a).  

Att inkludera konsten i ett tidigt skede i planeringsprocessen har som beskrivits i tidigare 

forskningsprojekt från Frankrike varit framgångsrika och har lett till ökad medierapportering, 

större synlighet för stadsplaneringen, social integration och regional turism (Kullmann och 

Bouhaddou, 2017). Dessa effekter är i linje med konkretiseringen av målen i Västerås genom 

att skapa mer uppmärksamhet för att på så vis öka attraktiviteten. Ett stort byggprojekt i en stads 

centrala delar skapar oundvikligt stor uppmärksamhet. Om konsten får en stor del i den 

gestaltningen finns det goda förutsättningar för den offentliga konsten att stå i rampljuset. 

När det gäller mångfalden av konstnärliga uttryck som i avsnitt 6.1 har tydliggjorts som 

betydelsefullt är det ett antal kriterier i den kommunala arbetsprocessen som eventuellt 

https://www.zotero.org/google-docs/?bMAXzV
https://www.zotero.org/google-docs/?bMAXzV
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försvårar för detta mål. Först och främst har nästan samtliga av Västerås stads konstprojekt ett 

krav som tydligt begränsar valmöjligheterna när det gäller val av konstnär. Detta krav är att 

utvald konstnär måste ha en konstnärlig högre utbildning. Det är främst två orsaker som ligger 

bakom detta beslut menar Drake Berglind. Ett är att kommunen vill arbeta för att stärka de 

professionella konstnärernas profession. Ett annat är att det är en form av kvalitetssäkring att 

konstverket håller en längre tid utan att rasa ihop. Nackdelen i praktiken blir snarare att det 

tenderar att leda till att det endast är ett antal konstnärer eller åtminstone en speciell typ av 

konstnärer som får uppdragen. Detta är något som konstnären Tony Lorenzi (intervju, 18-12-

11) antyder i intervjuerna och är enligt honom en anledning till att konsten historiskt sett har 

blivit rätt slätstruken just på grund av det uteslutande regelverket.     

 

“Om jag ska operera mig så vill jag gärna att den som opererar mig är utbildad läkare, men om jag ska 

hänga en tavla hemma så skiter jag fullständigt i om personen är utbildad konstnär eller om det är ett barn 

på 5 år som har gjort den så länge tavlan är najs” (Lorenzi, intervju, 18-12-11). 

 

Att kommunens kriterium för konstutbildning har en påverkan på mångfalden i konstnärligt 

uttryck är ingenting som tjänstemannen Drake Berglind skulle skriva under på. Enligt honom 

finns minst ett lika stort antal konstnärliga uttryck inom de högskoleutbildade konstnärerna som 

inom andra inriktningar.  

Tidigare arbete med den offentliga konsten har varit dåligt dokumenterat vilket leder till 

oklarheter om när konstverken senast renoverades menar Drake Berglind. Konstverken slits och 

förfaller som en konsekvens av den begränsade dokumentationen. På grund av brist på 

ekonomiska resurser och arbetskraft hinner inte kommunen med det löpande underhållet. Att 

enprocentregeln är i sin linda för att börja tillämpas i Västerås är ett exempel på att det i 

framtiden finns goda möjligheter till att offentlig konst ska ta större utrymme i stadens 

offentliga rum. Om regeln antas i kommunfullmäktige förväntas den börja gälla från och med 

juli år 2019 enligt Drake Berglind. Han har förhoppningar om att enprocentregelns antagande 

tillsammans med kommunens för tillfället tre heltidsanställda intendenter ska möjliggöra ett 

mer strukturerat arbetssätt. Hur arbetet kommer att formuleras i policys och påverka arbetet i 

praktiken är i nuläget ovisst. Här är det passande att återigen påminnas om Pollock och 

Paddisons (2010) resonemang om att det behövs robusta ramverk för att lyckas integrera 

konsten i kommunala myndigheter och för att undvika ad hoc insatser. 

Den kommunala arbetsgången när det kommer till nya projekt tar sin början i den 

kommunala arbetsgruppen som träffas en gång i månaden. Tjänstemännen i arbetsgruppen 

bereder ärenden för politikerna som i sin tur tar ställning till förslaget. I teorin kan 

gestaltningsprojekt även komma från politikerna men generellt så händer inte det så ofta menar 

Drake Berglind. Den kommunala arbetsgången fungerar enligt följande flödesschema i figur 1. 
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Figur 1. Arbetsgång för offentliga konstprojekt i Västerås stad.  

Källa: Handlingsplan för offentlig konst i Västerås 2014–2019 

 

När det gäller underhåll och renovering men även när det gäller nya konstprojekt så är det enligt 

figur 1. tydligt att förvaltningen styrs från ett bottom-up perspektiv där tjänstemännen har stor 

handlingsfrihet och själva sätter ramarna för det fortsatta arbetet. Detta intygas också av både 

Lindgren och Drake Berglind där den senare upplever sig ha ganska stort utrymme att påverka 

(intervju, 2018-12-12) och att politikerna lyssnar och respekterar kompetensen som finns. 

Politikerna förvisas här till det beslutsfattande organet som antingen godkänner eller förkastar 

tjänstemännens förslag. Politikerna skulle i teorin kunna rösta emot ett gestaltningsprojekt men 

det händer inte i praktiken menar Drake Berglind, i varje fall inte under de senaste åren. Både 

Drake Berglind och Lindgren uppfattar att politikerna är bra på att följa principen om en 

armlängds avstånd vilket enligt den teoretiska bakgrunden är väsentligt för att värna om den 

konstnärliga friheten. 

Slutsatserna från detta avsnitt lyder som följande: 

 

• Ett tidigt inkluderande av konstnärer i planeringsprocessen som pågår vid Stora torgets 

gestaltning ger förutsättningar för ökad uppmärksamhet och kan därmed bidra till 

attraktivitet.  

• Barnperspektivet och att konst inte bara ska upplevas visuellt är ett tecken på att 

kommunen arbetar för ökad mångfald i konstnärliga uttryck.  
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• Det råder oenigheter mellan respondenterna huruvida kommunens krav på konstnärlig 

utbildning begränsar mångfalden i uttryck eller inte.  

• Enprocentregelns antagande tillsammans med fler anställda ger förhoppningar om att 

förvaltningen av den offentliga konsten kommer att ske mer strukturerat i framtiden.  

• Kommunens arbetssätt kännetecknas av bottom-up styrning. 

 

6.3 Lokala konstnärers uppfattning 

I detta avsnitt kommer resultaten kopplat till den sista frågeställningen att presenteras. 

Frågeställningen lyder som följande:  

 

• På vilket sätt kan kommunen enligt lokala konstnärer förbättra möjligheten att uppnå 

målsättningarna med den offentlig konsten? 

 

Gunnar Forsman (intervju, 2018-12-04) som är konstnär och ordförande för Konstnärernas 

Riksorganisation Västmanland menar att den offentliga konsten i Västerås historiskt sett har 

varit alldeles för toppstyrd. Det har begåtts misstag som inte ska behöva hända igen, 

konstnärerna har hamnat utanför samhällsgemenskapen och det finns ingen godtagbar struktur 

för att få in konsten i det lokala samhället. Han menar att politiker och tjänstemän tidigare har 

varit separerade från och legat väldigt högt över jordfolket (Forsman, intervju 2018-12-04). 

Genom detta uttalande är det enligt Forsmans uppfattning tydligt att inköp och förvaltning av 

offentlig konst historiskt sett har varit top-down i Västerås. Detta verkar däremot ha börjat att 

förändras vilket enligt Forsman beror på att konstnärsorganisationer har börjat att samverka 

med varandra, därmed legitimerats och fått kommunens uppmärksamhet. Även om politiker 

har dålig kunskap när det gäller konstfrågor finns det åtminstone en vilja att göra förbättringar 

enligt Forsman. Något som ligger i linje med det faktum att Västerås inte har haft ett ordentligt 

styrdokument för den offentliga konsten förrän en bit in på 2010-talet.  

När det gäller attraktivitet menar Forsman att ifall det finns en omfattande offentlig 

konstsamling kommer den också att synas och uppmärksammas. Det i sin tur kan bidra till att 

unga konstnärer efter utbildning väljer att bosätta sig i Västerås. Finns det även möjlighet till 

offentliga uppdrag och att de blir väl omhändertagna öppnar man dörren för nyetableringar. 

Detta kan enligt Forsman bidra till en uppåtgående spiral (Forsman, intervju 2018-12-04). 

Även Forsman menar att mångfald av konstnärliga uttryck är viktigt. Olika uttryck symboliserar 

olika saker och har även olika effekter gentemot brukarna. Dessa perspektiv ligger alltså hand 

i hand med vad översiktsplanen skildrar i målen med ett rikt och spännande kulturliv och 

mångfald. 

Enligt Lorenzi som är verksam konstnär i Västerås, med flera verk i offentlig miljö, så är 

den kommunala arbetsprocessen vid inköp och etablering av offentlig konst alldeles för trög. 

Egentligen är det ingenting speciellt som fördröjer processen förutom att det är en långdragen 

byråkratisk händelsekedja. Detta tillsammans med det faktum att Lorenzi inte har en 

konstnärsutbildning har lett till att han arbetar genom andra kanaler för att etablera sin konst i 

samhället. En idé ska förverkligas på snabbast och bästa möjliga sätt, vilket inte är förenligt 

med den kommunala byråkratin menar Lorenzi. Vidare menar han att arbetsprocessen 

visserligen fyller sin funktion, men känner att det rimligtvis inte borde behöva ta så pass lång 
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tid. Det är mycket möten och samtal och även om det inte är något speciellt moment som 

fördröjer är det en process som behöver ha sin gång. Speciellt enklare och mindre projekt borde 

kunna genomföras snabbare menar han. 

Det finns även en hel begreppsvärld som kan vara svårförstådd och komplicerad för nya 

oerfarna aspiranter. Om konstverken ska kategoriseras som offentlig konst eller utsmyckning 

spelar roll, om konstverket ska vara temporärt eller permanent. Enligt Lorenzi är det skönare 

att kringgå begreppsvärlden och alla fallgropar som gömmer sig under ytan. Med det sagt 

betyder det inte att den alternativa vägen är helt okomplicerad den heller. Trots att man går 

utanför den kommunala arbetsgången finns det många kriterier att följa. Först och främst 

behövs fastighetsägarens godkännande och efter det bygglov eller skyltlov (Lorenzi, intervju 

2018-12-11). För en person med ambitioner och idéer om ett offentligt konstverk som inte har 

erfarenhet kan den snåriga byråkratin vara en förödande stoppkloss för en kreativ process. Om 

ens idéer inte hamnar på rätt skrivbord från första början kan man bli bränd menar Lorenzi och 

kommer med förbättringsförslag. Han menar att det behövs mer transparens och tydlighet från 

kommunens sida för att förenkla att idéerna hamnar rätt så snabbt som möjligt. Folk behöver 

också få veta att det finns andra vägar och möjligheter att förverkliga sina projekt istället för 

den kommunala arbetsgången. Det är viktigt att kunna ha dessa marknader och att alternativa 

vägar ska kunna samexistera för att kunna möjliggöra mångfalden och utbudet som efterfrågas 

menar konstnären. Ska alla vara beroende av stadens pengar så blir konsten tråkig anser 

Lorenzi. 

Problematiken att konstnärer flyttar från Västerås för att söka efter en karriär i ett mer 

tillåtande klimat är för Lorenzi en främmande tanke. Även om det finns större marknad för 

konstnärer i Stockholm eller New York så är konkurrensen där självklart mycket större. 

Möjligheterna för att förverkliga sina idéer är enligt Lorenzi mycket större i Västerås. 

Invånarnas syn på att det aldrig händer något i staden kan vara ett resultat av deras egna 

oförmågor att ta del av utbudet. Man tror någonstans också, vilket kanske är en inbyggd defekt 

i konstutbildningen att såhär bidrag och stipendier ska regna över en för att man har en 

utbildning (Lorenzi, intervju 2018-12-11). Lorenzi menar, i likhet med citatet, att en konstnär i 

dagens läge måste göra rätt för sig och vara en driven entreprenör för att lyckas. Så länge att 

vara konstnär inte är ett givet yrke som fyller en tydlig, synlig funktion i samhället, kan 

konstnärer inte heller förvänta sig att tjäna pengar utan ansträngning.   

Slutsatserna som avsnittet har synliggjort formuleras så här: 

 

• Forsman anser att förvaltningen av offentlig konst tidigare har varit toppstyrd och att 

konstnärerna har exkluderats i arbetet.  

• Förbättringar har skett senaste åren när konstnärsorganisationerna började samverka.  

• Den kommunala processen är enligt Lorenzi långdragen och komplicerad vilket har 

öppnat dörren för alternativa tillvägagångsätt.  

• Kommunen behöver bli transparent och tillgängliggöra information för att förenkla 

processen, även om konstnärerna själva har ett ansvar enligt Lorenzi.   
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7. DISKUSSION 

 

För att slutligen knyta ihop denna uppsats kommer jag nu att kort att redogöra för de viktigaste 

slutsatserna och diskutera hur jag kommit fram till dessa. I avsnittet följer även en redogörelse 

för hur dessa slutsatser påverkar Västerås Stads arbete med offentlig konst samt påvisa 

förbättringsmöjligheter.  

 

7.1 Målsättningar, bottom-up och skilda uppfattningar 

För att återknyta till hur målen i översiktsplanen har konkretiserats är det tydligt att mångfald 

inom det offentliga konstområdet främst syftar till mångfald i konstnärligt uttryck där samtliga 

respondenter på ett eller annat sätt har behandlat detta ämne. Det framkommer däremot inga 

preciseringar kring hur målet byggnader, kvarter, parker, gator och torg berättar om stadens 

historia (Västerås stad, 2012, s.17) skulle kunna konkretiseras. Om Drake Berglinds 

resonemang ska anammas berättar konst i offentlig miljö per automatik om stadens historia 

eftersom konstverket blir en del av den. Att offentliga konstverk kan användas för att 

uppmärksamma en stad och förstärka dess anseende skulle på ett sätt kunna bidra till att ett nytt 

kapitel i stadens historia börjar skrivas. Detta även om konstverket i sin egna gestaltning inte 

representerar stadens historia från första början. Att ett konstverk med tiden blir en del av 

stadens historia är däremot självklart eftersom allt som händer, har hänt eller placeras i Västerås 

blir en del av stadens historia vare sig man vill eller inte. På så sätt blir denna målsättningen 

paradoxal i sin utformning. 

När det gäller attraktivitet så framställs lite olika perspektiv på frågan. Delvis framgår det 

av Drake Berglind resonemang att attraktivitet är subjektivt och därför inte bör eftersträvas. Att 

konsten däremot kan bidra till kreativitet, aktivitet och intresse för besök och bosättning får 

ändå ses som en godtagbar beskrivning av vad attraktivitet är. För att uppnå dessa effekter 

behövs intressant och kvalitativt utförd konst med igenkänningsfaktor som med tydlighet kan 

kopplas till Västerås. För att locka till sig kreativa människor och företag krävs ovanstående 

samt kompletterat med att skapa uppmärksamhet för vad som händer i staden, lyfta fram goda 

exempel och eventuellt, att i den mån möjligt kringgå LOU för att rikta uppdrag till lokala 

konstnärer. 

 Forsman lägger fokus på att Västerås konstförvaltning historiskt sett har varit 

exkluderande mot det lokala konstnärslivet. Denna uppfattning är föga förvånande på grund av 

avsaknaden av strategiskt arbete eller åtminstone avsaknaden av dokumentation. Detta är 

möjligtvis en faktor som eldar på den uppfattningen. Att ett samverkande konstnärskollektiv 

har varit en kraft som delvis rivit upp barriärerna mellan aktörerna och förbättrat den 

kommunala satsningen på den offentliga konsten är ett intresseväckande perspektiv. Om det är 

ett korrekt påstående samt hur det har gått till kommer inte ägnas tid åt i denna undersökning 

men skulle eventuellt kunna vara ett framtida arbete kring hur en verksamhet går från en top-

down till en bottom-up styrning.  

Uppfattningarna om målsättningarna för den offentliga konsten skiljer sig delvis åt mellan 

tjänstemän, politiker och antagna styrdokument. Tjänstemannen Drake Berglind är en aning 

mer försiktig i sina formuleringar än politikern Lindgren vilket kan vara ett tecken på bottom-
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up arbetssättet där tjänstemännen formulerar kommunens policy. Politikerna blir möjligtvis inte 

tillräckligt insatta i vad som faktiskt kan förväntas av den offentliga konsten. Begränsad 

samverkan och kommunikation mellan tjänstemännen och politikerna kan i så fall förklara de 

olika synsätten. Diskrepansen som där uppstår kan i sin tur leda till att offentliga konstprojekt 

inte nödvändigtvis lyckas motsvara förväntningarna från samtliga parter. Skulle detta ske kan 

det hävdas att arbetet har varit ett misslyckande.  

En annan möjlig orsak till diskrepansen kan vara själva identifierandet av målsättningarna 

från översiktsplanen. Målsättningarna från översiktsplanen är inte enbart riktade mot den 

offentliga konsten utan mot kulturområdet som stort. Drake Berglind är relativt nyanställd och 

specifikt anställd för att arbeta med den offentliga konsten. Lindgren däremot har hela 

kultursfären som arbetsområde vilket förklarar hans mer översiktliga synsätt. Detta förändrar 

dock inte det faktum att översiktsplanen ska ge vägledning för den byggda miljöns utveckling 

och har en viktig roll i formuleringen av strategier såsom handlingsplanen för offentlig konst. 

Åtgärderna som enligt handlingsplanen ska genomföras överensstämmer inte fullt ut med 

konkretiseringen av målsättningarna från översiktsplanen. Detta är ett tecken på oklarheter i 

förvaltningen. Avsikten med handlingsplanen, om det finns konsensus mellan förvaltningarna 

och politikerna, ska rimligtvis vara att strategier och åtgärder som implementeras på sikt ska 

bidra till att uppnå de målsättningarna som redovisats i översiktsplanen. Om det är sannolikt 

eller inte lämnar jag till fri tolkning. Målet med detta är inte att förvisa de antagna strategierna 

och åtgärderna till papperskorgen utan är enbart en indikation på tjänstemännens och 

politikernas skilda uppfattningar i frågan. Detta i sin tur skulle kunna leda till missförstånd 

kring vad den offentliga konsten faktiskt ska bidra till. Ett sätt att undkomma denna diskrepans 

är att inkludera den offentliga konsten i stadens översiktsplan. 

 

7.2 Mångfald i konstnärligt uttryck  

Tydligt genom undersökningens gång har varit att mångfald i uttryck har redovisats vara den 

enskilt viktigaste beståndsdelen för att uppnå en attraktiv stad och ett spännande kulturliv. Vad 

mångfald är verkar alla respondenter ha gemensam syn på men hur det faktiskt ska uppnås är 

mer av ett diskussionsämne.  

Konstnären Tony Lorenzi lyfter i intervjuerna fram att den kommunala byråkratin är för 

långdragen och uteslutande för icke utbildade konstnärer. Knäckfrågan här är hur mycket 

kommunen egentligen kan göra för att underlätta den kommunala arbetsgången. Drake Berglind 

ger ett enda råd till de som vill förenkla processen, vilket är att gå utanför den kommunala 

förvaltningen. Detta synsätt förser oss med begränsade förhoppningar på en förenklad väg i 

framtiden. Att den kommunala arbetsprocessen är svårmanövrerad och långdragen beror delvis 

på ofrånkomliga regelverk som LOU vilket är ett stort hinder för en förenklad process. Den 

politiska processen är också en bidragande orsak då Kulturnämnden måste ge sitt godkännande 

fler gånger under projektets gång och samtliga beslut måste diskuteras och tas hänsyn till (se 

figur 1.).  

Om mångfald i konstnärligt uttryck ska uppnås, enligt konstnärernas uppfattning, behöver 

kommunen vara transparent i förvaltningsprocessen och tillgängliggöra information för att 

förenkla den snåriga byråkratin. Viktigt att poängtera är att kommunen inte kan göra allt för att 

lösa problemen och svårigheterna. Det krävs också kunskap och målmedvetenhet för att kunna 
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lyckas som konstnär. Kunskap i att ta till sig information är en viktig del och med efterforskning 

och tålamod är det inte omöjligt att lyckas förverkliga sina idéer. Hur som helst borde det ligga 

i kommunens målsättning att försöka förenkla möjligheterna så gott det går. Det finns inga 

enkla lösningar i frågan men små förändringar kan visserligen även det göra skillnad. 

Kravet på högre utbildning för att kunna söka kommunala skissuppdrag är ett kriterium 

som enligt Drake Berglind och Lindgren kommer vara kvar även i fortsättningen. Argumentet 

om att det är en kvalitetssäkring för att konstverket är hållbart och inte ramlar ihop är förvisso 

legitimt. Däremot borde kvalitetssäkring av konstverk även kunna ske på andra sätt. Har en 

konstnär till exempel flera års erfarenhet borde det rimligtvis väga lika högt som en 

högskoleutbildning. Enligt Lorenzi begränsar detta kriterium mångfalden i uttryck och även 

antalet konstverk som möjliggörs att ta plats i stadens offentliga miljöer. 

En egenskap som konstnärerna i undersökningen efterfrågar är att kommunen borde vara 

mer transparenta och i större utsträckning tillgängliggöra information samt att föreslå 

alternativa tillvägagångssätt. Konstnärer behöver veta att det finns andra sätt att tillgängliggöra 

sin konst i samhället än via kommunen. Även om det självklart är konstnärens uppgift att veta 

och informera sig så kan kommunen göra sitt för att underlätta informationsutbytet. Enligt 

Västerås handlingsplan för kultur ska det vara enkelt att vara en kulturaktör (Västerås stad, 

2017c). Kommunala åtgärder för att förenkla för kulturaktörer kan vara att underlätta 

information för hur man söker skissuppdrag. Detta ligger förvisso inte i tjänstemännens 

arbetsuppgifter men borde ligga i kommunens intresse att samtliga drivna personer med uppsåt 

att tillverka ett offentligt konstverk med enkelhet kan tillgodose sig den information som krävs. 

Vill kommunen bli framgångsrik med detta i framtiden rekommenderas det att man arbetar för 

att bryta invanda mönster, arbetar innovativt och med lite självkritiskt förhållningssätt. Att 

arbeta för att i högre utsträckning möjliggöra offentlig konst från en alternativ marknad kan 

vara en faktor för att uppnå mångfald i såväl konstnärligt uttryck som mångfald av 

konstnärernas bakgrund. Vilket i förlängningen också skulle bidra till möjligheten att uppnå 

målsättningarna. 

 

7.3 Framtida arbete med offentlig konst  

Under 2010-talet har de skett betydande förändringar inom det offentliga konstområdet i 

Västerås. För det första har Västerås fått sin första handläggare för offentlig konst år 2013 och 

har även arbetat fram det första styrdokumentet specifikt för offentlig konst, vilket har lagt 

ramarna för möjligheterna att börja arbeta mer strukturerat. Sedan dess har det gått undan och 

det finns från oktober 2018 tre stycken heltidsanställda intendenter för detta ändamål. I 

skrivande stund pågår även arbetet med att tillämpa enprocentregeln som förväntas antas av 

kommunfullmäktige och börjar förhoppningsvis gälla från och med juli år 2019. Det har även 

inletts ett intressant gestaltningsprojekt av Stora Torget i Västerås där konstnärer tidigt 

engageras i planprocessen tillsammans med landskapsarkitekterna. Detta för att öka 

möjligheten att integrera konsten i den byggda miljön. Att inkludera konstnärer tidigt i 

processen är en idé som ligger hand i hand med konkretiseringarna av målsättningarna från 

översiktsplanen. Ett tidigt inkluderande ger helt nya möjligheter där den offentliga konsten ges 

möjlighet att interagera med den övriga byggda miljön på ett sätt som inte är möjligt annars. 

Fokus på barnperspektivet ligger helt i linje med vad både Drake Berglind och Lindgren menar 
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med att inkludera olika uttryck och att konsten inte enbart ska upplevas visuellt. Genom att 

barnen leker och interagerar med konsten kan andra individer genom barnens skratt och 

aktivitet också uppmärksamma och uppleva konsten på ett förut otänkbart sätt. Hur projektet 

sedan tar form, mottages av allmänheten och om det leder till ett attraktivare Västerås får 

utvärderas i framtiden. Att inkludera konstnärer tidigt och låta dem arbeta sida vid sida med 

andra yrkesgrupper som är fallet i detta projekt kan enligt Kovacs och Biggars (2018) 

undersökning bidra till att konstnärerna legitimeras som en professionell yrkesgrupp och att 

deras kompetens uppskattas i högre utsträckning. Om denna effekt uppstår i Västerås kan det 

sprida ryktet om att Västerås är en kommun värdig att arbeta i för en kreativ individ, vilket 

ligger i linje med målsättningarna. 

Allt detta arbete som i nuläget pågår skickar goda signaler att Västerås stad tar den 

offentliga konsten på allvar, även om det inte nödvändigtvis betyder att man kommer att nå de 

uppsatta målsättningarna. Vikten att inarbeta det önskvärda arbetssättet i en effektiv kommunal 

styrning ska inte underskattas. Hursomhelst genomsyras kommunens arbete av en vilja att göra 

förändringar. Detta ger goda förhoppningar om att den offentliga konsten i Västerås kan ges 

mer robusta ramverk och strategier för ett långsiktigt och mer strukturerat arbete. Ad hoc 

insatser för offentlig konst är som Pollock och Paddison (2010) redogjort för inte tillräckligt för 

att säkerställa att konsten integreras i kommunala planeringssammanhang. Den största 

utmaningen för tjänstemännen som arbetar med den offentliga konsten i Västerås blir att lägga 

fram en robust struktur för att integrera och förmedla den offentliga konsten i kommunala 

planeringssammanhang. Detta är relevant för att konsten ska överleva i konkurrensen av andra 

aktuella planeringsidéer. Att den offentliga konsten nu är på uppgång behöver inte betyda att 

den alltid kommer att vara i fokus.  

I denna undersökning har jag nu redogjort för hur en större svensk kommun arbetar med 

förvaltning av offentlig konst och hur arbetet förhåller sig till målen i kommunens 

översiktsplan. Detta har synliggjorts och diskuterats från flertalet synvinklar på grund av 

respondenternas olika befattningar och yrkesroller. Resultatet ska däremot inte användas för att 

dra generaliserbara slutsatser utifrån hur arbetet fungerar i andra liknande kommuner. Det är 

helt enkelt inte rekommenderat på grund av det begränsade urvalet av respondenter. Med det 

sagt, är målsättningen med undersökningen att upplysa och bidra med reflexiva tankegångar för 

hur Västerås stad och liknande kommuner kan utveckla och förbättra arbetet med den offentliga 

konsten. 
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