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Abstract The purpose of this masters-thesis is to examine the
decisionprocess concerning public art in Borås
municipality. My questions have been from where
the initiatives come, who the decisionmakers are,
how the decisions are taken and which questions are
discussed. I have examined this through partly
interviews with the members of the deciding organ in
Borås municipality, partly through literary studies. I
have also analysed texts such as debates and
protocols from the Swedish parliament. I have also
been present at two of the committee’s meetings. I
have through the protocols from the artcommittee
examined six projects, which they have carried out
during 2000 and 2001 to be able to get a more clear
view of the committees’ work. In Borås the decisions
concerning public art are taken by an artcommittee,
which consist of five municipalitypoliticians who are
entitled to vote and three experts who are not entitled
to vote but have great influence on the decisions. The
committee have 500 000 SEK which are to be spent
on public art every year. There are many factors that
influence the decisionprocess, both on a national and
on a municipality level, such as the relation to the
users, the artunions, politicians and The National
Public Art Council. Both on a national and a
municipality level there are few factors politicians
agree on, for example the relation to the users, which
some think is adequate and some don’t.

Ämnesord Offentlig konst, kommunalpolitik, beslutsprocess,
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Jag vill tacka Borås konstkommittés medlemmar som så vänligt har låtit mig delta i deras
arbete och gett mig av deras tid för att bli intervjuade. Tack även till kulturchef Tommy
Olsson för hans vänliga bemötande och att han tog sig tid att ge mig en introduktion till
kommunens konstarbete.
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Jag skall skriva om hur beslutsprocessen kring offentlig konst ser ut, mitt exempel är
Borås kommun. Mitt intresse för detta skapades då jag insåg att stadsbilden fullkomligt
dräller av offentlig konst, som man sällan lägger märke till. Eller som journalisten
Christer Fällman uttrycker det i en reflektion över den offentliga konsten i Linköping -
”De är på något sätt både offentliga och ickeoffentliggjorda.”1 Även Ann-Sofi Noring
(informationschef, Statens konstråd) berör det då hon formulerar det: ”Offentlig konst
kan ses av alla, men förbises av de flesta”.2 Min nästa tanke var vilka som ligger bakom
dessa konstverk, hur just de verken hamnar just där. Jag ansåg att det kunde vara ett bra
uppslag till min magisteruppsats då det först och främst handlar om kulturpolitik.

Att veta hur beslutsprocessen kring offentlig konst fungerar kan vara intressant av
många skäl. Den offentliga konsten köps in med skattemedel och är en del av den
kommunala budgeten. Dessa pengar används av de politiskt valda personer som styr vår
kommun. Ett av skälen är även att veta varför kommunen väljer att spendera pengar på
konst och hur det beslutande organet ser på konstens påverkan på människor.

Eva Arvidsson (riksdagsledamot, s) nämner att det är kommunerna som har
”huvudansvaret för den konstnärliga utsmyckningen av icke-statliga gemensamma
miljöer”3 något som även kulturutskottet påpekar.4 Kommunerna har även sedan
ansvarsfördelningen mellan stat, kommuner och landsting som preciserades 1974
genom kulturpolitiska beslut ökat sina insatser och ansvaret har kommit att vidgas.5 Det
är staten, kommunerna och landstingen som är de största beställarna och köparna av
konst6, men jag har valt att undersöka kommunernas roll i beslutsprocessen. Min
uppsats handlar om kommunens behandling och inställning till konsten och vad den kan
skapa i samhället.

������7��	��89���:6	;�<44
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Mitt syfte är att undersöka hur beslutsprocessen kring offentlig konst ser ut. Mina
frågeställningar är:
 
� Varifrån kommer initiativen?
� Vilka tar besluten angående anslag, konstnär och placering?
� Hur tas dessa beslut?
� Vilka frågor diskuteras i samband med beslut?

Jag har valt Borås kommun, då jag efter litteraturstudier har gjorts uppmärksam på att
beslutsprocessen skiljer sig åt från kommun till kommun.7 Därför försvåras en

                                                          
1 Fällman, Christer, ”Konst ute konst inne konst i varje sinne” i �������
		���
������� 910910
2 Noring, Ann-Sofi, ”Konst tar rum - och tid” i �
����	�������1996:4, s. 19
3 Arvidsson, Eva (s), snabbprotokoll 2000/01:88, 29 mars 2001, anförande 212
4 Kulturutskottets betänkande 2000/01:6
5 �
�� ��	���������
�!�� � 	�
������� Rapport från Kulturrådet 1984:3, s. 14
���"#������	����$�
��
%%�������
�����&
	�� (1984). Borås konstmuseum, Borås, s. 3
7 �
�� ��	���
�!��
���� (1993). Svenska kommunförbundet, Uppsala, s. 3, 10, 17f & Eberstein, Tina
(1976). �
�� �����
���������
������'���	��������	�	������� 	�����
�� ��	�
�!��������
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generalisering. Även tidsfrågan har spelat in, jag har inte haft tid att göra en inträngande
analys av flera kommuners beslutsprocess och har därför valt att fokusera på endast
Borås. Att valet har fallit på Borås orsakas också av att det är just i Borås kommun jag
befinner mig och har kommit att tänka på den offentliga konsten och dess anonymitet.

För att exemplifiera beslutsprocessen och dess komponenter skall jag ta upp några fall
som Borås konstkommitté har beslutat om, för att tydligare kunna visa just hur besluten
tas då det gäller avslag och godkännande. Jag har även tagit upp några fall där beslut
tagits om placering men innehållit viss problematik, såsom komplicerade brukar-
förhållanden och problem med konstverket. Jag har valt de sex olika fallen ur
sammanträdesprotokoll från åren 2000 och 2001.

�����#	��	���89�=��	�5�4

Mitt arbetssätt var att dels studera skrivet material, tryckt och otryckt, för att få
förkunskaper och en bakgrund. Jarl Backman (professor vid Umeå universitet) påpekar
dock att risken med denna metod är att man kan tillgodogöra sig fördomar eller
stereotyper. Fördelarna med att studera litteratur är dock bland annat att sådana studier
ger ett historiskt perspektiv, kan hjälpa att precisera och definiera begrepp och ge en
översikt över tidigare samlad kunskap 8 Studien innebar en studie av Statens offentliga
utredningar, riksdagsdebatter, artiklar ur svensk dagspress och svenska tidskrifter,
avhandlingar, statliga och övriga undersökningar och sammanträdesprotokoll, för att
skapa en faktabakgrund.

Då det gäller avhandlingar och statliga och övriga undersökningar har jag sökt detta
material främst via Libris och bibliotek.se och använt mig av sökorden konst, offentlig
konst, kommunalpolitik, kulturpolitik, beslut, beslutsprocesser, gruppsykologi och
snarlika. Jag har också använt dessa sökord i olika kombinationer för att försöka täcka
in material som jag annars skulle kunna missa. Jag har också använt mig av Borås
högskolas bibliotek och Borås stadsbibliotek. Det material jag funnit har främst varit
från 1980- och 1990-talen. Jag började dock med att söka översiktligt och sedan var det
materialet som jag fann, eller rättare sagt, inte fann, som gjorde många av avgränsning-
arna åt mig, tidsmässigt, språkligt och platsmässigt. Jag fann att det fanns en begränsad
materialtillgång och att beslutsprocessen är en individuell process som begränsade min
möjlighet att blicka internationellt och i viss mån nationellt. Språkmässigt var det mina
kunskaper som begränsade sökningarna, då jag endast kan svenska och engelska.

För att söka artiklar från tidskrifter och svensk dagspress har jag använt mig av främst
Artikelsök och samma sökord som ovan. Jag har valt att endast använda mig av
Artikelsök för att söka artiklar eftersom denna sökmotor är omfattande. Den innehåller
femhundra tidskrifter som är från 1979 och framåt, ett trettiotal dagstidningar och även
årsböcker, men endast till och med 1997. Nackdelen är att det är svårt att göra ett
korrekt urval utifrån de uppgifter som finns, vilka är författare, titel, tidskrift och
ämnesord. Jag har trots detta gjort urval utifrån främst titlarna ämnesorden och även
senare i sökprocessen, då jag läste igenom det urval av artiklar jag gjort från Artikelsök.
Det är mycket möjligt att jag har missat flera väsentliga artiklar men med tanke på den
                                                                                                                                                                         
��������������������
�����(�$��(�� Stockholm, s. 13, 26 & �
�� ��	���������
�!�� � 	�
������,
Rapport från kulturrådet 1984:3, s. 31f, 61
8 Backman, Jarl (1998) )���
	�	�
�!� ������	, s. 51
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mängd träffar jag fick på mina olika sökord och kombinationer av dessa, fanns det inte
tidsutrymme för mig att läsa igenom alla artiklar. Jag har sökt betänkande (från och med
90/91 på Rixlex), propositioner (från och med 93/94 på Rixlex), motioner (från och med
90/91 på Rixlex) och debatter (protokoll från och med 89/90 på Rixlex) på statlig nivå
via riksdagen (Rixlex, www.riksdagen.se) och även övrigt material från regeringen
(www.regeringen.se) för att få en bild av statens inställning till den offentliga konsten.

Då jag läst materialet (artiklar, avhandlingar, undersökningar och övrigt) har jag främst
sökt efter sådant som jag på något sätt kan relatera till beslutsprocessen i Borås
kommun och de frågeställningar jag satt upp. Jag har sökt efter sådant som både har och
inte har överensstämt, för att kunna få en klar bild av hur beslutsprocessen kring
offentlig konst ser ut. Några saker (såsom offentlig konst och beslut) har jag letat aktivt
efter medan några saker har framkommit under sök- och läsprocessen (såsom
tjänstemannaväldet). Jag har försökt att få en helhetsbild av materialet genom att till
exempel titta på eventuell innehållsförteckning, sammanfattning och register. Därefter
har jag gjort ett urval vad som skall läsas (hela eller delar av materialet) utifrån om det
är väsentligt för mitt arbete. Utifrån mina frågeställningar och andra underfrågor som
uppkommit under arbetet, har jag funnit mer eller mindre väsentliga fakta. Dessa har
sedan satts i ett sammanhang där deras relevans framkommit.

Jag upptäckte genom mina litteratursökningar att det inte finns särskilt mycket tidigare
forskning inom just detta område. Det finns mycket om offentlig konst respektive
kommunalpolitik men knappast något material som behandlar dessa två ämnen
gemensamt. Då det gäller offentlig konst har materialet behandlat konstens plats i
samhället och vad konsten betyder för stadsbilden och jag har fått mest information om
detta genom tidningsartiklar (till exempel Kerstin Petterssons artikel ”Offentliga
utsmyckningar är varken konst för dig eller för mig utan en konst för sig” i *
��	��
+���	 nr. 15 1992). Då det gäller kommunalpolitik har materialet handlat om kommun-
politiska strukturer och kommunpolitiker. Jag har endast stött på en källa som behandlat
just beslutsprocessen till viss del. Detta är Tina Ebersteins avhandling �
�� ���
�
���������
������'���	��������	�	������� 	�����
�� ��	�
�!������������������
����������
�����(�$��(���Eberstein behandlar tyvärr beslutsprocessen till mycket liten
del i sin avhandling och har i övrigt mest fokuserat på att redovisa de enkätsvar hon fått,
som omfattade många frågor som inte berörde beslutsprocessen kring konst.

Då det gäller beslutsprocesser på en mer generell nivå har det till viss del varit
problematiskt. Det har varit svårt att finna material och i princip omöjligt att finna
dagsaktuellt material, då det mesta jag funnit är producerat under 1980-talet. Materialet
gav mig en god insikt i beslutsprocesser på statlig och kommunal nivå och hur dessa
skiljer sig från och liknar varandra och beslutsprocessen i Borås konstkommitté och jag
har därför valt att använda materialet i fråga. Olika förhållanden kan dock ha ändrats då
kommunallagen har ändrats och även synen på kommunalpolitik.

Dels har jag gjort en kvalitativ studie. Möjligheten att utföra en kvantitativ studie i ett
urval av kommuner i hela landet ansåg jag inte vara en möjlighet då kommunernas
beslutsprocesser som sagt skiljer sig från varandra. Jag ansåg det inte heller möjligt att
utföra en kvantitativ studie av Borås kommun då jag vill förstå beslutsprocessen istället
för förklara den, vilket skulle bli resultatet av en kvantitativ studie. Pål Repstad (docent
i samhällsvetenskap och bitr. professor i religionssociologi) uttrycker det så här: ’om
man vill ha insikter om det grundläggande eller det särpräglade i en viss miljö, inte
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minst hur något konkret utvecklats över tid /…/ får man lov att använda sig av
observation och kvalitativa intervjuer. Kvalitativa och approximativa mått beskriver på
ett nyanserat sätt ”det som finns” och bryr sig mindre om hur ofta det finns.’9 Han
påpekar också att kvalitativa studier används då man vill ge ”en helhetsbeskrivning av
processer och särdrag i dessa miljöer.”10

Jag har intervjuat alla fem medlemmarna av Borås konstkommitté, som är det
beslutande organet i kommunen, och de tre sakkunniga som är med på varje
sammanträde. Sju av dessa personer har jag träffat personligen, en har jag utfört
telefonintervju med då hon inte bor tillräckligt nära för ett sammanträffande, men har
senare träffat henne vid ett av sammanträdena. Jag tog hjälp av Mats Ekholms och
Anders Franssons bok ,	���������	�" ������(1984) för att förbereda mig för
intervjuerna. Jag ställde samma frågor till alla. Frågorna har dock under tiden att jag
intervjuade fler och fler kommit att förändrats. Jag har även fått mer kunskap om ämnet
då jag samtidigt som intervjuerna läste in mig på litteratur. Judith Bell menar att det inte
är det ideala, eftersom inläsningen bör ske tidigt i arbetsprocessen men hon säger också
att inläsningen ofta sker parallellt med annat arbete.11 Dock var det svårt för mig att läsa
in mig innan jag började med intervjuerna, då den första intervjun skedde tidigt i min
arbetsprocess (redan i februari 2002). Anledningen till att jag lade intervjuerna så tidigt i
min arbetsprocess var att jag inte visste något om beslutsprocessen kring offentlig konst,
och framför allt inte hur den såg ut i Borås. Det var därför viktigt för mig att sätta mig
in i detta (genom intervjuer) för att också få en bra riktning på min inläsning.
Förändringen av frågorna innebar att frågorna ändrade följd och att några frågor
försvann helt och hållet. Det sistnämnda berodde på att jag baserade några av mina
frågor på konstkommitténs sammanträdesprotokoll och att jag missuppfattat några av de
saker jag frågade om. Efter att jag blivit upplyst om detta såg jag ingen anledning att ha
kvar dessa frågor till övriga intervjuer och dessa ströks. Dessa senare utelämnade frågor
finns inte med i bilaga tre där mina intervjufrågor återfinns. Frågorna kom också att
utvecklas på så sätt att jag kom att förfina mitt sätt att ställa dem och dela upp dem i
följdfrågor i större grad än ”frågeformuläret” antyder.

Intervjuerna har skett utan bandinspelning (ett undantag, se nedan), jag har istället valt
att anteckna. Riskerna med att utföra intervjuer på detta sättet är flera, bland annat att
jag under intervjun kan komma att tolka för mycket och att jag inte får med alla
nyanser. Det är också en uppenbar risk att jag inte blir någon bra intervjuare då jag
måste koncentrera mig på att lyssna, ställa frågor, reflektera över vad intervjupersonerna
sagt och samtidigt hinna anteckna allt de säger. Jag ansåg ändå, trots dessa risker, att jag
vann mer på denna metod än att utföra intervjuerna med en bandspelare då jag ansåg att
denna kunde hämma intervjupersonerna.

Jag deltog på två av konstkommitténs sammanträden vilket gav mig möjlighet att
studera deras arbetsförfarande och deras gruppdynamik. Jag kunde studera om det som
uppgetts i intervjuerna stämde med vad jag uppfattade på deras sammanträden. Resultat
av detta kan läsas i kapitel sex. Min metod då jag deltog var att öppet observera dem
och deras arbete. Jag hälsade på alla innan sammanträdet men valde att under
sammanträdet ha en undanskymd roll och sitta lite utanför och försöka att inte störa
dem. Min närvaro i gruppen har alldeles säkert påverkat dem ändå men det är svårt att

                                                          
��Repstad, Pål (1999, tredje upplagan)�-#	!� och distans. ������������
��	������!#�����������, s. 15
10 Ibid., s. 16
11 Bell, Judith (1995, andra upplagan) .�	
� ��
������%
	���������
���, s. 42
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bedöma i hur hög grad och i vilken riktning. Jag antecknade vad som sades, hur det
sades och även rörelser och gester eftersom det påverkar hur andra människor uppfattar
vad som sägs. Detta är dock inget jag har använt i mitt slutgiltiga material eftersom jag
ansåg att det inte var något som var väsentligt för de aspekter jag tagit upp kring deras
sammanträden.

De sammanträden jag medverkade på var de enda två som förekom under min material-
insamlingsperiod. Det första var ett studiebesök de gjorde på Ålgården (en konstnärs-
ateljé i utkanten av stan) där de fick se konstverk varav de senare gjorde ett urval av till
inköp. Efter att de fått information från en av konstnärerna där och sett på konsten höll
de ett sammanträde där och behandlade de frågor som fanns på dagordningen. Det andra
sammanträdet var, vad jag uppfattade det som, ett normalt sammanträde som hölls på
konstmuseet.

Då det gäller Borås kommun fick jag reda på mycket vid ett inledande samtal med
kulturkontorets chef Tommy Olsson. Han gav mig en grov översikt hur det går till i
kommunen och gav mig också tillgång till konstkommitténs protokoll. Genom att läsa
dessa fick jag en relativt god bild av hur det går till i kommunen, men bara på
”beslutsnivå”. Det syns inget av den bakomliggande diskussionen i sammanträdes-
protokollen. Av denna anledning tog jag kontakt med konstkommitténs medlemmar (se
presentation i kapitel tre) och ordnade intervjuer med dessa enskilt. Då de är endast åtta
personer ansåg jag det vara en omöjlighet att erbjuda dem anonymitet i uppsatsen och
det är inte heller någon som har begärt detta under intervjuarbetet. Jag har diskuterat
detta med intervjupersonerna vid ett senare tillfälle. Det kom då fram att många var
införstådda med att deras namn skulle finnas med i uppsatsen, medan några uttryckte en
oro för att det skulle finnas med uppgifter från dem som inte var ”lämpliga”, såsom
personangrepp. Jag har inte uppfattat några sådan uppgifter från någon av intervju-
personerna och har också försäkrat dem som var oroliga att några sådan uppgifter inte
finns i uppsatsen. Det kan självklart ses som att jag redan vid en första kontakt borde ha
diskuterat med intervjupersonerna om anonymiteten. Dock var det svårt för mig att på
ett så tidigt stadie i arbetet se vilken slags information som skulle uppkomma under
intervjuerna och sammanträdena för att kunna se att en del av materialet skulle kunna
uppfattas som ”störande” av några personer. Jag klargjorde även för dem som frågade
om anonymitet under intervjuerna att jag inte kunde lova detta då gruppen är begränsad
till åtta personer.

Två av de sakkunniga bad om att få se råmanus av deras egna intervjuer innan
materialet skulle bearbetas till uppsatsen. De två ansåg att det krävdes vissa omarbet-
ningar av materialet och en krävde en omintervju (som gjordes med bandspelare) då hon
tyckte att materialet från den första intervjun inte var tillräckligt bra. Jag har dock
använt material från båda dessa intervjutillfällen, men med tonvikten lagd på den andra.
Den andra valde att göra en genomgång av materialet tillsammans med mig, då vi förde
en diskussion hur materialet skulle användas och tolkningar av olika delar. Hon bad om
ytterligare ett råmanus efter att dessa ändringar genomförts. Hon hade även åsikter om
detta material, men var i det stora hela nöjd. Jag har även haft kontakt med Bengt
Wahlgren och Tommy Olsson för kompletterande uppgifter.
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Offentlig konst har funnits under en längre tid och var tidigare ett maktmedel för kyrkan och
kungen att ”markera sitt inflytande”.12 ”Den offentliga konsten skulle hos allmänheten ingjuta
vördnad för överheten och kärlek till fosterlandet.”13 Den skulle ”åskådliggöra hur regimen
vill bli uppfattad och på vilka traditioner den vilar, dels för att skapa respekt och ibland även
distans.”14 Enligt Noring har kyrkan, kungen eller makthavaren ”genom tiderna gjort sig
skyldiga till likgiltiga monument.”15

Vid sekelskiftet 1900 läggs grunderna till vår tids offentliga konst: ”/#	��	 ���#������0��
�
�
������
� integrerad������	���� 	����
�!����#	���offentliga�12������	��
��1�1��
���
��	�	����
�
	���%������#������	����#�������	��
���������2���
���%������������.”16

(Kursivering i originaltexten.)

1930-talets ecklesiastikminister Arthur Engberg var den som började arbeta med kulturfrågor,
innan honom hade det inte funnits något ”statligt kulturpolitiskt handlingsprogram”.17

Engberg sade:
                              Den tid ligger redan långt tillbaka, då intresset för … konst ansågs vara privilegiet för ett

fåtal. I våra dagar äro både intresset och förståelsen för konst i god växt. Konsten är på väg
att bliva allas egendom. Såväl i offentliga byggnader och i samlingslokaler som på
arbetsplatserna, i fabrikerna och på kontoren, har ett konstnärligt inslag vunnit allt högre
uppskattning. Denna utveckling bör på alla sätt understödjas.18

Statens konstråd bildades 1937 och samtidigt skapades den så kallade enprocentsregeln, som
innebär att en procent av byggnadskostnaden för statens byggnader skall gå till estetisk
utsmyckning (mer om detta i kapitel 2.3.1.). Dock kom andra världskriget att fördröja
genomförandet och det var först efter kriget som ”man var redo att omsätta idéerna i en ny
monumentalkonst”.19

Idag tecknas en annan bild än den av konsten som ett maktverktyg, som journalisten Bo
Madestrand skriver: ”Istället kommer det an på dagens konstnärer att försöka skapa en
offentlig konst som återspeglar, eller kritiserar, vår tids ideal och tankesätt - och då är det inte
alls säkert att bronsstatyer av makthavare eller frihetshjältar till häst står överst på
dagordningen.”20

                                                          
12 Sandström, Sven & Stensman, Mailis & Sydhoff, Beate (1982). �
����	�����������
%%���������"�, Sveriges
allmänna konstförening, s. 5
13 Johansson, Kjell E. & Lindberg, Hans (1978). �
��������1	 ����	�� Stockholm, s. 19
14 -��
������2��
�����, www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=274805 [2002-03-11]
15 Noring (1996), s. 19
16 Sandström & Stensman & Sydhoff (1982), s. 5
17 Eberstein (1976), s. 17
18 Sandström & Stensman & Sydhoff (1982), s. 129
19 Ibid., s. 7
20 Madestrand, Bo, ”Konsten att vara offentlig” i �3�	������� 970428
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Enligt -��
������2��
������är offentlig konst: ”konstverk avsedda för och ofta utförda direkt
i miljöer där allmänheten regelmässigt har tillträde.”21 Ser man till vad som sägs i riksdags-
debatterna kan man hitta uttalanden som: ”Kultur som förgyller vår vardag kallas för offentlig
utsmyckning.”22, ”Ett naturligt inslag i offentliga byggnader och på allmänna platser är
konst.”23 Eller som journalisten och redaktören Karin Månsson uttrycker det: ”Offentlig konst
är alltså den konst som finns i offentliga rum.”24

I �
�� ��	���
�!��
�����står det att kommunerna ”har ett ansvar för den fysiska miljön och
att den ges estetiska värden. En estetiskt tilltalande miljö är viktig för kommuninvånarnas
välbefinnande och för deras möjligheter att identifiera sig med sin hembygd.”25 Det står
vidare att den offentliga miljön kan vara ett konkurrensmedel då det gäller att locka både
turister och företag, men att det trots detta inte anses vara lika viktigt med offentlig konst som
med till exempel parker.26

Arvidsson (s) sade 2001 att konstnärlig utsmyckning ”höjer statusen på ett bostadsområde,
minskar skadegörelsen och får människor att må bättre. Det finns också flera utredningar som
visar hur viktig konst är för vår hälsa.”27

Mailis Stensman (redaktör, Statens konstråds tidskrift) hade funderingar över vilken funktion
den offentliga konsten egentligen har: ”är bara konsten något som oengagerat föses in som en
ursäkt, för att lätta upp något tråkigt, en färgglad klatschighet i det som blev misslyckat…?”28

Den offentliga konstens ”osynlighet” berörs av Sven Sandström: ”Ingenting säger att en
skulptur har större möjligheter att bli beaktad därför att den placeras på ett ställe med stor
prestige - allra minst om det är ett ställe där människor brukar skynda förbi på väg till
angelägna mål.”29

Den offentliga konsten har förändrats i sitt utseende under åren. Som vi har sett ovan bestod
den tidigare av främst skulpturer för att befästa kyrkan eller kungens makt. Detta var till viss
del fortfarande fallet fram till 1960-talets början. Det var enligt Sandström framför allt
”högtidliga statyer och monument, brunnar eller fontäner med friskulptur och relief, verk som
mer eller mindre direkt berättade om eller var sinnebilder för sådant som samhället ville
föreviga.” Han menar att det som var viktigast i sammanhanget var konstens ”tidlöshet” och
inte den estetiska njutningen.30 Arkitekten Gunnar Lidfeldt pekar då på ett mer ”modernt” sätt
att se på konsten, som att den finns ”runt omkring oss i våra stadsmiljöer” och att den ”berikar
upplevelsen av staden, platsen, torget, gatan och parken.”31

Konstnären Ingemar Thalin säger följande i journalisten Stefan Ersgårds artikel angående
vandalism av offentlig konst: ”När man ställer ut i ett offentligt rum gäller vissa psykologiska

                                                          
21 -��
������2��
����� [2002-03-11]
22 Larsson, Ewa, snabbprotokoll 1998/99:38, 17 december 98, anförande 80
23 Sellén, Birgitta (c), snabbprotokoll 2000/01:88, 29 mars 01, anförande 209
24 Månsson, Karin, ”Givna värden saknas” i 4	1��	1������ 971003
25 �
�� ��	���
�!��
�����(1993), s. 10
26 Ibid.
27 Arvidsson, Eva (s), snabbprotokoll 2000/01:88, 29 mars 01, anförande 212
28 Sandström & Stensman & Sydhoff (1982), s. 10
29 Ibid., s. 22
30 Ibid., s. 26f
31 Lidfeldt, Gunnar, ”Stadsbildanalys” i 5�%���6��1���, 991015



8

spelregler. Verket blir allmängods och alla anser att man har ensamrätt att tycka till. Gillar jag
inte verket, har jag rätt att kämpa för att det ska försvinna. Det tog bara en natt innan det nya
Wallenbergmonumentet i Stockholm utsattes för klotter”.32

Offentlig konst kan gå från att vara djupt ogillad till att bli högt uppskattad. Det som är till
fördel för den offentliga konsten är att den har en lång ”exponeringstid” och kan arbeta sig in i
folks medvetande. Ett exempel på det är verket ”Spiral åtbörd” av Arne Jones som finns
utanför Norrköpings museum. Det orsakade stor uppståndelse då det placerades ut för cirka
fyrtio år sedan medan den numera finns på kommunens brevpapper och ett köpcentrum har
uppkallats efter den. Journalisten Marianne Holm skriver att ”[l]ångsamt har antipatin vänts
till sympati.”33

Borås konstkommittés ledamöters och sakkunnigas (presentation kapitel tre) åsikter om vad
som är offentlig konst är relativt likriktad. Ofta förekommande åsikter är till exempel sådant
som står ute som alla kan se när som helst (Barbro Andersson), konst på offentliga platser i
offentliga rum (Elisabeth Haglund), ”konst som är synlig för allmänheten” (Kjerstin Jonsson),
”konst som kommer allmänheten till del på bästa möjliga sätt” (Kristina Dahlberg-
Andersson), konst som står på en plats som många människor kan både glädjas åt och ha
många upplevelser av (Kristina Mellström).

Jonsson tycker att konst skall framkalla känslor, ”man ska inte vara oberörd”, något även
Inga-Lill Sjöblom anser, att ”konsten ska beröra, man ska bli påverkad av den.” Jonsson
tycker att det är viktigt med konst omkring sig, att det är ett livsvillkor för människan. Även
Marie-Louise Hall tycker att konsten skall ge en upplevelse, det behöver inte vara vackert
men den ska ge en känsloupplevelse. Konsten får dock inte vara så ny att ingen människa
förstår. Hon menar att man måste få människor att uppskatta nya saker, men de får inte vara
%�	 nya.

Bengt Wahlgren har en mer fyllig definition av offentlig konst: ”konst som är köpt i allmänhet
för offentliga medel för att placeras i offentlig miljö.” Wahlgren menar att då sådana som
sysslar professionellt med konst och utsmyckningsfrågor (konstkritiker, gallerister,
konstvetare, museipersonal med flera) upplyser allmänheten om vad som är god konst är det
en garanti för att det är god konst. Experternas sammanlagda kunskap och åsikter avgör vad
som är god konst.

                                                          
32 Ersgård, Stefan, ”Konst i det offentliga rummet provocerar” i �
����	������ 2001:4, s. 39
33 Holm, Marianne, ”Offentlig konst något att bråka om” i /��������
���, 971122



9

���������	
;���44

Även om denna uppsats fokuserar på kommunens roll i beslutsprocessen kring offentlig konst
är det svårt att inte till viss del komma in på staten som aktör inom detta område. Det är trots
allt staten som bestämmer var ansvaret skall ligga och staten har även viss kontroll över den
offentliga konsten, även om det största ansvaret ligger på kommunerna. Dessutom är den
svenska staten en stor konstägare med cirka 250 000 föremål till ett okänt värde i sin
samling.34

2.3.1. Enprocentsregeln

Enprocentsregeln infördes i samband med Statens Konstråds skapande 1937. Det var
dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg som förde fram frågan. Procentregeln är inte
bindande utan är mer en rekommendation eller kan ses som ett mål. Regeln är något som även
återfinns i USA, och är även där endast en rekommendation.35

Det är inte alla kommuner som har just en procent avsatt till konstinköp, det kan röra sig om
mindre eller mer.36 Konstinköpen har på grund av statens rekommendationer kommit att bli
kopplade till enprocentsregeln. I �
�� ��	���
�!��
�����kan vi läsa att år ”1990 uppgav
nästan hälften av kommunerna att de tillämpade någon procentregel eller motsvarande för
konstnärlig utsmyckning.”37

Ewa Larsson (riksdagsledamot, mp) för fram att Miljöpartiet vill att
                                 regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag till principbeslut om att minst en

procent av den totala investeringskostnaden avsätts till estetiska utsmyckningar även vid
infrastruktursatsningar som byggande av vägar och broar och vid all ny- och ombyggnation
av offentliga lokaler och av hyresbostäder och bostadsrätter med statligt stöd.38

Mp menar att efterfrågan då skulle öka väsentligt.39 Lennart Kollmats (riksdagsledamot, fp)
tycker att det är viktigt att enprocentsregeln upprätthålls.40

Kulturutskottet anser att det ”inte är rätt väg att gå att i varje enskilt fall styra hur mycket
medel som skall avsättas för detta ändamål [offentliga utsmyckningar, min kommentar]. Detta
måste enligt utskottet avgöras från fall till fall. Däremot anser utskottet /…/ att 1% bör vara ett
riktmärke.”41 Arvidsson är inne på samma linje då hon menar att ”[d]e statliga konstinköpen
bör grundas på en kulturpolitisk bedömning i stället för att kopplas till omfattningen av
byggandet vid en viss tidpunkt.”42 Ett argument är att det finns bostadsområden (till exempel
de så kallade miljonprogramområdena) som behöver betydligt mer än en procent av om- och
nybyggnadskostnaden för att göras estetiskt tilltalande. Arvidsson menar att det ”i dessa

                                                          
34 ������������������4�%�	�����
%%�������
���
�!��	���� 	 (1996). Svenska Arkitekters Riksförbund,
seminarium, s. 6.
35 Grant, Daniel, ”Rethinking public art” i 4��	�����4	��, nr 689, 1999
36 �
�� ��	���
�!��
�����(1993), s. 11
37 Ibid., s. 11
38 Larsson, Ewa (mp), snabbprotokoll 2000/01:88, 29 mars 01, anförande 211
39 Ibid.
40 Motion till riksdagen 2000/01:kr346 av Lennart Kollmats & Kenth Skårvik (fp)
41 Kulturutskottets betänkande 2000/01:6, bild och form m.m.
42 Arvidsson, Eva (s), snabbprotokoll 2000/01:88, 29 mars 01, anförande 212
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områden finns mycket lite av konstnärlig utsmyckning - om det finns någon alls.” Hon
fortsätter: ”nybyggnation däremot har att ta hänsyn till målen för den statliga politiken för
arkitektur, formgivning och design. Vi har bl.a. beslutat om att kvalitets- och skönhets-
aspekter inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska lösningar.”43 Hon avslutar med att
instämma i det motionärerna tycker är viktigt: ”se till att det blir konstnärlig utsmyckning av
yrkesverksamma konstnärer i vår offentliga miljö”. Hon håller också med att om att
enprocentsregeln är ett bra riktmärke, ”men den ska inte vara en tvingande princip eftersom
vissa projekt behöver mer än 1% och andra mindre.”44

2.3.2. Statens konstråd

Statens konstråd bildades 1937 för att förse statliga byggnader med konst.45 1997 vidgades
detta uppdrag och kom att innefatta inte bara statliga miljöer utan hela samhället.46 Idag lyder
deras uppdrag: ”Statens konstråd har till uppgift att verka för att konsten skall bli ett naturligt
och framträdande inslag i samhällsmiljön genom att förvärva god samtidskonst till statens
byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet, medverka till att konst tillförs även andra
gemensamma miljöer än sådana som brukas av staten och sprida kunskap om konstens
betydelse för en god samhällsmiljö.”47 I kulturutskottets betänkande 2000/01 kan vi läsa att
regeringen ”anser att konstrådet dessutom på ett mer kraftfullt sätt än tidigare axlat uppgiften
att vara nationell inspiratör på området offentlig konst.”48

Arvidsson sade i kammaren att ”Statens konstråd ska verka för att konsten blir ett naturligt
och framträdande inslag i samhällsmiljön. För det krävs samråd med fastighetsägare,
arkitekter och inte minst brukare vid val av konstnär och placering av verk.”49

Statens konstråd har en styrelse som består av sju ledamöter som är utsedda av regeringen,
varav en av ledamöterna är rådets direktör. Projektledare, som ansvarar för inköp av
konstnärliga utsmyckningar, utses av styrelsen. De utför projekt i samverkan med kommuner
(som vi kommer att se nedan) och landsting, där konstrådet betalar 50 procent av kostnaden.
Projekt som däremot har anknytning till statlig förvaltning totalfinansieras av konstrådet.50

Både kommuners och andra aktörers (konstnärer till exempel) förhållande till Statens konstråd
rent allmänt framstår som komplicerat. Det verkar som att konstrådet behövs för att till viss
del styra valet av konst, något som Anders Engman (författare och konstskribent) tycker är
viktigt eftersom de som skall besluta (politiker, brukare och så vidare) annars utser sig själva
till experter.51 Dock anses också att Statens konstråd har alltför stor makt och bestämmer i
alldeles för stor utsträckning över vad folk skall omges med för konst.52

                                                          
43 Ibid.
44 Ibid.
45��
�����
%%���������"�, SOU 1995:18, s. 10
46 Budgetproposition 2001/02:1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
47 Ibid.
48 Kulturutskottets betänkande 2000/01:1
49 Arvidsson, Eva (s), snabbprotokoll 2000/01:88, 29 mars 01, anförande 212
50 �
�� 		���%	��
	����1���$�
�!�%
	��
��
�	���� Konkurrensverkets rapportserie 1999:3, s. 15f
51 Engman, Anders, ”Rävspel kring off-(?)konsten” i �
����	������, 1999:4, s. 39
52 Pettersson, Kerstin, ”Offentliga utsmyckningar är varken konst för dig eller för mig utan en konst för sig” i
*
��	���+���	, 1992:15, s. 24ff & Roos, Tony & Pasquini, Antonio, ”Låt fler konstnärer tävla om offentlig
utsmyckning!” debattinlägg i /������1
	���6��1��� 1997-12-19
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Många talar om bristen på sammanhang mellan miljö och konstverk, bland annat journalisten
Eva-Lotta Holm53, och efterlyser en mer genomtänkt helhet av dessa två. Att helheten inte
existerar i så stor utsträckning är något som går rakt emot statens högtflygande ambition att
konstnär, arkitekt och brukare tillsammans skall arbeta fram en helhet vid nybyggnationer.54

Även journalisten Ingela Lind pekar just på att många verkplaceringar oftast inte är så
genomtänkta som hon skulle önska.55

Det finns ett glapp mellan de som beslutar om konsten och brukarna, de som ”använder”
konsten. Eller som Stensman uttrycker det:

                                   Det har i olika sammanhang, där stat, kommun eller landsting stått som beställare, skapats
rum av högt konstnärligt värde. Det har tyvärr också skapats en del rum med bristande
engagemang och likgiltighet närvarande hos alla inblandade parter. Förståelsen för de
färdiga verken hos en bredare publik är inte alltid den bästa. Detta till stor del beroende på
att informationen, nycklarna till förståelsen, ibland är bristfällig.56

Även Ingamaj Beck (författare och kulturskribent) talar om glappet beslutsfattare och brukare,
som verkar vara enormt vid tillfällen. Beck pekar på turerna kring minnesvården över
Estoniakatastrofens offer. Hon menar att sorgen aldrig fick ta sin tid, utan att beslutet
skyndades på för att få en minnesvård så fort som möjligt. ‘Icke dess mindre visar de fem
förslagen till minnesvård över Estoniakatastrofens offer att avståndet mellan konsten idag och
”brukarna” är ofantligt.’57 Hon pekar vidare på att platsen för minnesvården inte skulle bli den
naturliga plats för sorg och kontemplation som var avsikten.

Problemet med glappet mellan brukare och de som placerar ut offentlig konst är inget som
existerar endast i Sverige. Även i USA finns kritiken av att de som faktiskt nyttjar platsen
konsten står på inte får säga sitt.58

Det verkar vara en allmän åsikt att urvalet bör styras då konst placeras på arbetsplatser och
skolor, eftersom det annars lätt blir ”snälla akvareller”59 som Barbro Ahlfordt (bland annat
intendent i Göteborgs konstnämnd) uttrycker det. Detta återkommer även i '�����
�
��%#����, en skrift från KRO som skall ge rekommendationer för beställning och inköp av
offentlig konst i kommuner. I den kan man läsa att en av de vanliga fällor som finns är att
ingen konstkonsult anlitas utan att en politiker eller tjänsteman föreslår en konstnär och att det
senare visar sig att verket inte har tillräcklig konstnärlig eller teknisk kvalitet.60

Det finns dock de som kritiserar att urvalet styrs och försöker se det utifrån brukarnas
perspektiv. De borde rimligtvis få den konst de vill ha och inte det som talas om för dem är
god konst. Bland annat Hall och Andersson (båda konstkommittén) och Kerstin Pettersson
(konstnär och frilansskribent)61 pekar på denna problematik. Det är statens intentioner att
                                                          
53 Holm, Eva-Lotta, ”Offentlig konst - projekt Nya Nyköping” i �2�� ��, 1992:2
54 �
�����
%%���������"�� SOU 1995:18
55 Lind, Ingela, ”Konsten som tillhör alla” i 6������-2!��	, 990717
56 Stensman, Mailis, ”Konst i offentliga rum” i �2�� ��, 1987:3, s. 12f
57 Beck, Ingamaj, ”Minnesvården över Estoniakatastrofens offer - projekt, process och konstnärligt
främlingskap” i �
����	������, 1996:2, s. 10
58 Grant (1999)
59 Arpi, Torsten, ”Kvalitetskonst på jobbet” i 6.�$%
	 �, 1989:1, s. 10
60 '�������
��%#������)��
�������
��	�%�	�1��#�������
�!����������
%%�������
������
�� ��	 (2000).
Länskonstnär Bosse Anås i samarbete med KRO-Bohussektionen, s. 3
61 Pettersson, Kerstin (1992), s. 24ff
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”verka för att konstnärliga värden införlivas med samhällsmiljön”62 utan att närmare förklara
vilka dessa ”konstnärliga värden” är.

Det finns en ambition i riksdagen att minska denna klyfta. Larsson (mp) vill
                           att man i ökad utsträckning involverar fastighetsägare, brukare och allmänhet när Statens

konstråd bidrar med offentlig konst. Det har styrkts att rådet genomgående tillämpar samråd
med fastighetsägare, arkitekter och brukare när det gäller placering av verk och val av
konstnärer. Motivet till motionen är självklart konkreta fall där osämja har uppstått.63

Det Larsson menar är att det finns en ambition att göra brukare med flera mer delaktiga i val
och placering av konstverk men att denna ambition än så länge delvis har misslyckats, då det
finns fall som tyder på att samarbetet har misslyckats. Larsson fortsätter: ”Det torde finnas en
klar majoritet här i riksdagen för en samhällssyn som bekräftar att samhällets kultur präglar
dess välstånd och att kulturarbetarna, precis som andra, skall ha möjlighet att leva på sitt
arbete.64

Birgitta Sellén (riksdagsledamot, c) talar om vad som kan ske om brukarna känner sig
överkörda. Hon tar upp skräckexempel (som hon inte anger vilka de är), som hon kallar det,
på hur konst har vandaliserats eftersom befolkningen inte gillar den konst som är utplacerad
på en del ställen. Hon menar att ”det kan ju bero på att brukarna känner sig överkörda och inte
haft möjlighet att påverka utsmyckningen i sin närmiljö.”65

Miljöpartiet vill påminna att då det gäller brukarinflytandet (”de som ska umgås och njuta av
konsten”) är det inte bara viktigt med det i beslutsprocessen vid inköp av offentlig konst utan
att det också finns krav på att så sker, ”enligt regleringsbrev som stipulerar att olika
samarbetsformer ska redovisas vid anskaffning av konst.” Kulturutskottet har också valt att
”understryka att det är av mycket stor vikt att brukarna ges möjlighet att aktivt delta i
beslutsprocessen och att de därmed får känna sig delaktiga i utsmyckningen av den egna
närmiljön.”66

Arvidsson (s) tar upp att frågan om brukarinflytande är något som debatterats tidigare i
kammaren och att partierna är överens om att det är viktigt med brukarinflytandet. ”Det är
viktigt med delaktighet i utsmyckningen av den egna närmiljön, av bostadsområdet och
torget. Inte minst är det viktigt med elevernas delaktighet vid utsmyckningen av den egna
skolgården.”67 Hon påpekar att det kan vara ett sätt att låta brukarna komma till tals genom att
låta andra människor än endast politiker komma till tals, i till exempel skönhetsråd. Hon
nämner att det är kommunerna som har ”huvudansvaret för den konstnärliga utsmyckningen
av icke-statliga gemensamma miljöer.” Hon fortsätter med att säga att hon är övertygad om att
skönhetsråd i kommunerna som inte består av bara politiker och någon tjänsteman utan även
av konstnärer, arkitekter och elever från till exempel gymnasiets estetiska program är ett bra
sätt att låta brukarna få mer att säga till om.68

                                                          
62 �
�����
%%���������"�� SOU 1995:18, s. 31
63 Larsson, Ewa (mp), snabbprotokoll 1997/98: 86, 25 mars 98, anförande 268
64 Larsson, Ewa (mp), snabbprotokoll 1998/99:38, 17 december 98, anförande 80
65 Sellén, Birgitta (c), snabbprotokoll 2000/01:88, 29 mars 01, anförande 209
66 Kulturutskottets betänkande 2000/01:6, utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
67 Arvidsson, Eva (s), snabbprotokoll 2000/01:88, 29 mars 01, anförande 212
68 Ibid.
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Det dominerande konstnärsförbundet i Sverige är KRO (Konstnärernas Riksorganisation) med
ca 3 200 medlemmar. De kräver dokumenterad yrkesverksamhet för att man skall få bli
medlem. Det bildades 1937 i samband med enprocentsregeln ”delvis efter inrådan från
staten/…/. KRO har sedan varit den naturliga företrädaren för de svenska konstnärerna, bl.a. i
styrelserna för Statens konstråd och Sveriges bildkonstnärsfond.”69 Ett annat förbund är SK
(Svenska Konstnärsförbundet), som är ett fackförbund som är öppet för alla bild- och
formkonstnärer i Sverige. SK var tidigare KAF (Konstnärernas Allmänna Fackförbund) som
kom till på 1970-talet i och med en utbrytning ur KRO. SK har reagerat mot ”vad man
uppfattar som en favorisering av denna organisation”70 och SK menar att i och med att KRO
är ”representerade i olika statliga inrättningar, organisationer och inköpsnämnder har [KRO]
fått en monopolställning och att dess medlemmar ges rollen att företräda hela konstnärs-
kollektivet.”71 KRO har svarat på kritiken med att påpeka att det i KRO:s riktlinjer ingår
”objektiv handläggning /…/med syfte att åstadkomma konkurrens på lika villkor”.72 De
menar vidare att organisationstillhörighet inte är något som hör hemma i bedömningsarbetet
för konstnärerna som sitter som representanter i olika sammanhang. Detta är något som
KRO:s dåvarande ordförande (1992) Dag E Nyberg även påpekar i ett debattinlägg i Moderna
Tider: ”då en konstnär väl blivit utsedd till konstnärlig rådgivare företräder han eller hon inte
KRO utan sig själv”.73 Detta håller inte Näringsfrihetsombudsmannen (NO) med om.
Nämnden gav SK rätt då förbundet gjort en anmälan till NO där konkurrensbegränsningarna
på bild- och formkonstområdet påtalades. NO ansåg ”att sammansättningen av styrelserna för
de statliga myndigheterna Konstnärsnämnden och Statens konstråd inte kunde anses vara
konkurrensneutrala.”74

Det sistnämnda är något som Arvidsson (s) även tagit upp och menar att Statens konstråds
styrelseledamöter utses av regeringen och inte är ombud för den organisation de är
medlemmar i. Det ställs vissa krav på projektledarna då det gäller utbildning, yrkeserfarenhet,
dokumenterad skicklighet med mera. Arvidsson medger att kraven ”kan likna de som gäller
medlemskap i KRO, men det betyder inte att KRO-medlemmar har någon särskild fördel.”75

Hon påpekar också att utskottet utgår från att man vid inköp av konst inte favoriserar någon
speciell konstnärsorganisation eller enskild konstnär. Det görs en uppföljning av rådets
verksamhet i deras årsredovisning till regeringen varje år.

Som synes finns det en konflikt förbunden emellan, vilket är något även Konkurrensverket
har märkt. SK har framfört en stor mängd klagomål som har rört ”representationen i
styrelserna för bidragsgivande organ, ifrågasatt upphandlings- och konsultverksamhet i
samband med konstinköp”76 bland annat. NO har avrått från att representanter för viss
konstnärsorganisation ingår i beslutande organ inom bild- och formkonstområdet.
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75 Arvidsson, Eva (s), snabbprotokoll 2000/01:88, 29 mars 01, anförande 212
76 ”Konkurrensproblem inom konstområdet” i �
�� 		���� 1999:6, s. 17
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Konkurrensverket anser dock att detta är mer av en lämplighetsfråga än ett konkurrensrättsligt
problem. 77

Regeringen har framhållit i budgetpropositionen för år 2001 att ”det är en stor andel unga
konstnärer som får uppdrag i projekten, liksom att den geografiska spridningen av
verksamheten som helhet är god.”78

Kerstin Pettersson (konstnär och frilansskribent) kritiserar KRO hårt för dess oerhörda
inflytande på den offentliga konsten. Det är regel att det sitter KRO-medlemmar i Statens
konstråd och därmed får inflytande. Hon menar att ”i kulturpolitiska sammanhang är KRO
ensam representant för Sveriges konstnärer.”79 Många konsulter (som hjälper brukare med val
av offentlig konst) i Statens konstråd som finns i landet är KRO-anslutna, och Pettersson
verkar mena att det är just på grund av detta faktum som de blivit valda som konsulter. Hon
menar också att det är KRO:s krav på en godkänd konstnär som har blivit allmänna krav och
används av bland annat arbetsförmedlingen som krav för att konstnärerna ska kunna visa sina
bilder i kulturarbetsförmedlingens bildarkiv.80
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En anledning till att staten kom att ta ansvar för offentlig konst, i och med att Statens
Konstråd bildades och enprocentsregeln tillkom, var att skapa arbetstillfällen och ge en viss
ekonomisk garanti för konstnärerna i landet.81 Konstnärer idag har det inte särskilt väl
ekonomiskt ställt, något som Statens kulturråd, Kulturutredningen och riksdagspolitiker har
uppmärksammat82. Statliga insatser för offentlig konst har stor betydelse för konstnärers
arbets- och försörjningsmöjligheter.83 Pettersson går till hårt angrepp mot statens inställning
till konstnärerna. Hon menar att konstnärerna inte borde klassas som egenföretagare och
därmed få betala alla de avgifter som följer med detta.84

Även konstnärens rättigheter till sitt konstverk är något som skapar debatt. Brukarna och de
ansvariga har större rätt att påverka konstverket och dess placering än konstnären och ibland
leder detta till vad man skulle kunna kalla stympning av verket. Det finns många exempel på
detta, Eva-Lotta Holm85, journalisterna Göran Hillman86, Lena Köster87 och Lennart
Eldebrink88 visar på flera flyttningar och förändringar av verk för att anpassas efter folket.
Engman tar upp då Einar Höstes verk utanför Karolinska sjukhuset 1984 först stympades och
sedan togs bort helt och hållet, enligt Engman utan möjlighet för konstnären att vara med i
                                                          
77 Ibid., s. 18
78 Budgetpropositionen 2000/01:1 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, s. 43
79 Pettersson, Kerstin (1992), s. 23
80 Ibid., s. 24
81 Sandström & Stensman & Sydhoff (1982), s. 82
82 )�����!������	�	�������	�� �������� ������� � 	����������������
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����������	��������SOU 1995:84, s. 39 & Larsson, Ewa (mp),
snabbprotokoll 2001/02:38, 30 november 2001, anförande 34 & Tjernberg, Gunilla (kd), snabbprotokoll
2000/01:88, 29 mars 2001, anförande 208
83 �
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84 Pettersson, Kerstin (1992), s. 26
85 Holm, Eva-Lotta, (1992), s. 18
86 Hillman, Göran, ”Offentligt skräp - eller konst?” i �2�� ��, 1988:2, s. 22
87 Köster, Lena, ”Uppsala har haft flera konstbråk” i '������-2��+������, 990319
88 Eldebrink, Lennart, ”Konsten att skapa offentlig konst” i -
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processen.89 Astrid Rietz (konstnär och konstkonsult) tar upp detta till debatt men pekar då
främst på att verk oftast placeras i ett sammanhang som inte bär fram konsten på ett bra sätt.
Hon kallar detta estetisk vandalism. Hon vill att konstnärerna (hon är en av dem) ”�	#��	�
�!
�	���	�%	����#	�������	����	�
�!�����”90 för att säkra deras verks integritet. Hon föreslår ett
tillägg i upphovsrätten för att de som skall placera verket ska tvingas se till upphovsmannens
intentioner med sitt verk och placera och bära fram det utifrån dessa.91

I en skrift om just estetisk vandalism kan vi läsa att ”vandalerna” oftast är ”välmenande
anställda i det svenska samhällets olika delar. Som så ofta är det bristande insikt och kunskap
som leder till problem.”92

Sellén har en önskan om att konstnärerna redan i planeringsskedet av en ny- eller ombyggnad
skall delta och ”därigenom växa in i själen i själva bygget.”93 Sellén vill också att brukarna
skall vara med och ha synpunkter på konsten även innan konsten placeras ut.94
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SK har ställt sig mycket kritiskt till det förbundet kallar selektiv upphandling, det vill säga att
beslutande organ inbjuder ett fåtal konstnärer till att lämna in skissförslag och på så sätt har en
sluten tävlan, vilket leder till att uppdragen inte sprids tillräckligt bland konstnärer. Detta
omnämns också som direktupphandling. SK verkar för att det skall förekomma en mer öppen
tävlan då uppdrag skall ”delas ut”. SK skriver i ett utskick att deras erfarenhet ”säger att stat,
landsting och kommuner /…/ är dåliga på att upphandla och utlysa konstnärliga
utsmyckningsuppdrag.”95

Sellén menar att alla konstnärer som vill skall få möjlighet att lämna anbud då offentlig konst
skall inhandlas och att beställningen inte ska riktas till bara en konstnär.96

Lagen om offentlig upphandling (LOU 1992:1528) reglerar inköp av konst och där anges att
”upphandling ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns.”97 I LOU
finns olika tröskelvärden. Om man inte överskrider 1,6 miljoner kr är upphandlingen
förenklad, alltså ”utan infordrande av skriftligt anbud.”98 Vid upphandling över tröskelvärdet
finns vissa undantag från kravet på konkurrens, som anges i 2 kap. 11 §.               
                 Där sägs att en upphandlande enhet kan använda förhandlad upphandling utan föregående

annonsering bl. a. om varorna på grund av konstnärliga skäl kan tillverkas av endast en
leverantör. Förhandlad upphandling innebär att upphandlande enhet inbjuder vissa
leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dem.99

                                                          
89 Engman, Anders (1999), s. 39
90 Rietz, Astrid, ”Varför utsätts offentlig konstverk så ofta för estetisk vandalism” i �
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92 ���������������� (1996), s. 5.
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Det som avses är alltså att det SK kallar selektiv upphandling är tillåtet enligt LOU tack vare
undantag från tröskelvärdet. Direktupphandling kräver alltså inte någon inbjudan vilket gör att
det blir svårt för andra konstnärer än de specifikt inbjudna att få kännedom om ”den
upphandlande enhetens behov.”100 Konkurrensverket anser att ”[d]et förhållandet att en
upphandlande enhet utnyttjar det lagliga utrymmet som finns enligt LOU att direktupphandla
konst lätt kan leda till kritik från de potentiella leverantörer som inte tillfrågats.”101

Konkurrensverket påpekar problemet med de ökade administrativa bördor och kostnader som
skulle följa en mer öppen upphandling102. Kulturutskottet anser att ”det är angeläget att
konkurrensen på detta område ökar”103 att ”regeringen bör se över dels hur konstnärer med
olika organisationstillhörighet är representerade bland de inköpta och beställda verken, dels
vilka former av upphandling som Statens konstråd har tillämpat.”104

Arvidsson (s) berör just problemen med en större konkurrens:
                                 Fördelarna med att införa konkurrens - i syfte att exempelvis utöka urvalet i den

upphandlade konsten - måste vägas mot den ökad administrationen och andra kostnader det
för med sig med en mer formbunden upphandlingsprocess. Enligt regleringsbrevet för
Statens konstråd ska kvalificerade uppdrag spridas till många konstnärer. Konstrådet ska
återrapportera bl.a. vilka konstnärer som anlitats och analysera och bedöma resultat.105

Tony Roos (bildkonstnär) och Antonio Pasquini (skulptör), kritiserar Statens konstråds arbete
då de anser att rådet sällan, eller aldrig, ”inbjuder till tävlingsform”. Roos och Pasquini menar
vidare att konstrådets principer har anammats av flertalet kommuner och landsting, dock inte
alla.106 Roos och Pasquini menar att ”varje betydande offentlig utsmyckning bör vara
öppen”107, för att öka möjligheten för konstnärer att delta och konkurrera. I �
�����
%%�����
���"� kan vi läsa att det finns en önskan från utredare att Statens konstråd skall anordna fler
tävlingar och ha minst en öppen tävling per år.108
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Att placera ut konst är inte så lätt som det först kan verka och det är mycket man skall tänka
på. Det finns en enighet i samhället att konsten bör vara placerad i ett sammanhang och att
helheten är viktig och avgör om konsten blir ”lyckad”. I �
�����
%%���������"� påpekas att det
är skillnad mellan ”konstnärliga insatser som är en del i arbetsprocessen redan från miljö-
gestaltningen första faser och utplacering av lös konst som inte är skapad med en viss miljö,
plats eller rum i åtanke.”109

Lidfeldt har åsikter om hur man placerar ut konst och menar att det inte i tillräckligt stor
utsträckning tänks på de faktorer som påverkar konsten. Han har sammanställt en lista över
punkter han tycker är viktiga i sammanhanget. Dessa punkter är: syftet med att placera
konstverket där, platsens historia, platsens nuvärde, platsens framtid, platsens själ, platsen i
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strukturellt sammanhang, konsten i sitt lokala sammanhang, tillgänglighet, hastigheten, närma
sig verket, årstider, ljus, klimat; störningar, möjligheter att lyfta fram verket, verkets skala,
verkets budskap, konstpolicy, medinflytande och slutligen helhetsbilden.110

Stensman menar att anledningen till att ett konstverk ger ett område eller en byggnad
individualitet ”långt ifrån alltid i första hand [är] en följd av det rent planmässiga
samspelet/…/. Ofta är konstverket åtminstone i utkast tillkommet helt utan samband med den
uppgift det kommit att förbindas med genom en beställning. Och ibland är det utformat för ett
annat ändamål än det för vilket det till sist blivit valt.”111

I �
�� ��	���
�!��
���� anses att ”planeringen av den konstnärliga utsmyckningen
kommer med i ett tidigt skede är i allmänhet en förutsättning för ett gott resultat. Endast då
blir det möjligt att få konsten att samspela med arkitekturen och undvika att den blir något löst
påklistrat som tvingas anpassa sig efter färgsättning och möblering.”112 Även Holm menar att
det är viktigt att låta konstnärerna delta tidigt i processen för att skapa ett bättre resultat.113

Lind anser att helheten är något som har skapats på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm.
‘Den ansvarige arkitekten Aleksander Wolodarski har tagit ett helhetsgrepp för att åter göra
en ”plats” av den vik som en gång slickade Stureplan /…/ Han har samlat markbeläggning,
bänkar och träd till en skål som reser sig /…/ ur havet.’114
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Borås konstkommitté är rent organisationsmässigt underordnad kulturnämnden. Konst-
kommittén har funnits sedan mitten av 1960-talet. Det finns anteckningar från 1965, men det
första reglementet är från 1973. Det finns dock inga närmare uppgifter om hur konst-
kommittén såg ut mellan åren 1965 och 1973. Det är fem ledamöter som är kommunpolitiker
och sitter i kulturnämnden (något som är vanligt i övrigt i Sverige, dock sitter inte alltid
ledamöterna i kulturnämnden115) och utöver dem tre sakkunniga som inte har rösträtt.

Tina Eberstein har via sin enkät identifierat två typer av konstinköpsorgan.
1)  Där hela kulturnämnden fungerar som konstinköpskommitté och hon antar att denna form

är vanligare i de mindre kommunerna.
2)  De hybridformer (som hon kallar det) ”där ledamöter från olika organ utgör

inköpskommitté.”116 I denna form ingår ledamöter från kulturnämnden men även
representanter från till exempel kommunstyrelsen eller fritidsnämnden.117

Man kan se att Borås konstkommitté tillhör kategori två även om det finns avvikelser.

Eberstein har även identifierat tre ”huvudinställningar” ledamoten har gentemot sitt arbete.
1)  Det finns i konstinköpskommittén kunskap och intresse för konst som gör att man kan

välja god konst. ”God konst skall inköpas och man skall försöka utbilda allmänhetens

                                                          
110 Lidfeldt (1999)
111 Sandström & Stensman & Sydhoff (1982), s. 39
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113 Holm, Eva-Lotta (1992), s. 18
114 Lind (1999)
115 Eberstein (1976), s. 80
116 Ibid., s. 109
117 Ibid.
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smak, dvs sträva efter att förändra dess syn på konst så att den kommer att överensstämma
med kommitténs egen uppfattning.”118

2)  Ledamoten ser sig som folkvald och är ”därmed ett redskap för folkviljan och skall alltså
köpa den konst allmänheten vill ha.”119

3)  Man stöder först och främst konsten som sådan och man ska stimulera konstlivet och
stödja lokala konstnärer.120

Borås konstkommitté passar främst in den första kategorin även om den till viss del är inne på
den tredje kategorin. Medlemmarnas syn på konsten visar klart på att det skall vara god konst
man för ut till allmänheten, även om vissa anser att allmänheten skall få det den vill ha
(kategori två).

Konstkommittén är politiskt tillsatt, vilket innebär att tre av ledamöterna är från majoriteten
(för tillfället borgerligt) och två är från minoriteten (för tillfället socialdemokraterna). De fem
politikerna har tillsats av kulturnämnden till konstkommittén. De har anmält intresse då
platser har blivit lediga och det görs ett urval av kulturnämnden bland de som är intresserade.
Enligt Wahlgren var det vid senaste valet så många som ville sitta med i konstkommittén att
platserna inte räckte. Wahlgren föreslog då att man skulle välja en ny konstkommitté varje år
för att alla skulle få möjlighet att sitta med. Mandaten kom dock att förlängas, enligt
Wahlgren var detta en medveten strategi från hans håll att komma runt problemet med att göra
ett urval av alla som ville sitta med. Eberstein pekar på att rekrytering till kulturnämnd eller
konstinköpskommitté ”sker genom politiska val.”121 Vad dessa politiska val innebär mer
detaljerat är inget hon går in på.

En anledning till att knyta sakkunniga till konstkommittén kan vi finna i �
�� ��	���
�!
�
����, som hävdar att det krävs kompetens på flera plan för att hantera konstfrågor i en
kommun, ”dels i frågor om kvalitet och bedömning av konstverkens värde, dels också i en rad
frågor av praktisk/teknisk och administrativ natur. /…/ Det kan vara svårt att avgöra vad som
är god kvalitet, att förklara vad som är konst och vad som inte är det.”122 Att adjungera en
sakkunnig till konstinköp var enligt Ebersteins enkät inte särskilt vanligt under 1970-talet.
Inte ens hälften av de tillfrågade kommunerna har angivit att de har en sakkunnig knuten till
konstinköpsorganet.123 Konkurrensverket påpekar att enligt Kommunförbundet anlitar
varannan kommun någon konstnärskonsult (oftast en KRO-medlem) som deltar som
sakkunnig, men inte har förslags- eller beslutsrätt. Konkurrensverket menar också att
kommunerna har ett nära samarbete med arkitekter, byggansvariga, personalrepresentanter
och tjänstemän.124

De tre sakkunniga i Borås konstkommitté är en konstnärsrepresentant som väljs efter förslag
från KRO, intendenten på Borås konstmuseum och detsammas chef. Det ingår i de två senares
tjänster att sitta med i konstkommittén. Att konstmuseets chef på något sätt är knuten till
konstinköpskommittén återfinns hos en kommun av de trettio som undersökts i Ebersteins
avhandling.125 Medlemmarna i Borås konstkommitté är arvoderade med 307 kr för första
timmen och därefter 81 kr per påbörjad halvtimme. Arvoderingen gäller ledamöter och
konstnärsrepresentanten, med undantag av ordföranden som får ett årsarvode om 40 000 kr.
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Intendenten och museichefen får inget arvode då uppgiften i konstkommittén ingår i deras
tjänster.

Konstkommittén är självständig gentemot kulturnämnden och redogör bara i få fall för
kulturnämnden, officiellt genom protokoll. Mer inofficiell är den information Wahlgren
kontinuerligt ger kulturchefen om pågående projekt. Politikerna är juridiskt ansvariga för vad
som köps in. Konstkommitténs arbete styrs av ett reglemente (se bilaga 1) fastställt av
kulturnämnden.

Konstkommittén består för närvarande av:
� Ordförande Bengt Wahlgren (fp) som har suttit där sedan 1979 med avbrott under perioden

1982-1985. Han blev ordförande 1986 och har sedan dess haft denna post eller varit vice
ordförande.

� Kristina Dahlberg-Andersson (m) har suttit i konstkommittén sedan 1998.
� Vice ordförande Barbro Andersson (s) har suttit i konstkommittén sedan 1987.
� Marie-Lousie Hall (m) har suttit i konstkommittén sedan 1998.
� Kjerstin Jonsson (s) har suttit i konstkommittén sedan 1994.

De tre sakkunniga är:
� Kristina Mellström, konstmuseets intendent som har varit sakkunnig sedan 1994. Hon är

konsultativ i samråd med Haglund och Sjöblom och framlägger förslag om konstnärer.
� Elisabeth Haglund, konstmuseets chef som är handläggare och sekreterare i

konstkommittén vilket ingår i tjänsten som museichef. Hon har suttit i konstkommittén
sedan september 1995.

� Inga-Lill Sjöblom, konstnärsrepresentant och har suttit tre år i konstkommittén. Hon är
konstnär och föreslagen av medlemmarna i KRO. Även om det enligt henne är främst
Haglund och Mellström som hittar konstnärer samlar även hon in information och kommer
med förslag. Sjöbloms period i konstkommittén gick dock ut under tiden för uppsatsarbetet
och till hennes ersättare valdes Björn Bergsten.

             Beslutsprocessen i Borås beskrivs så här i en skrift om offentlig konst i staden från 1984:
                            I Borås finns en konstkommitté som sorterar under kommunens kulturnämnd och har till

uppgift att utreda och besluta i frågor gällande utformning och utsmyckning av offentliga
platser och byggnader. Vid konstkommitténs sammanträden brukar, förutom ett antal
politiker med beslutsrätt, även följande personer närvara: museichefen, stadsarkitekten, en
representant för personal och andra som kommer att vistas i den miljö som ska utformas.
Dessa har endast en rådgivande funktion, men i praktiken utövar de ett ganska stort
inflytande över valet av konstnärlig utformning inom de ekonomiska ramar som politikerna
har satt upp.126

Stadsarkitekten (som är landskapsarkitekt Lars Wiberg och arbetar på gatukontoret och
stadsbyggnadskontoret) är fortfarande närvarande vid vissa möten (under 2001 var han
närvarande vid två av de fem sammanträden som jag har protokoll från). Vad som avses med
personalrepresentant är en representant för brukarna som kan närvara om så önskas (se kapitel
8.3.).

Konstkommittén träffas ungefär en gång i månaden, men har inget speciellt schema de följer
utan bestämmer från gång till annan när de ska träffas. Wahlgren uppskattar att det handlar
om nio till tio möten per år. Enligt sammanträdesprotokollen från år 2000 träffades de åtta
gånger.
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Till skillnad från de flesta kommuner i Ebersteins avhandling är Borås konstkommitté både
beredande och beslutande organ. Eberstein pekar på att då det gäller fast konst (till exempel
statyer) är konstinköpskommittén oftast endast beredande organ medan det är kulturnämnden
som tar beslut. Då det gäller lös konst (till exempel tavlor) gäller detta förhållande (kommittén
beredande och kulturnämnden beslutande) i endast ett fåtal medan det i övriga är konstinköps-
kommittén som fattar beslut om inköp upp till en viss summa.127

Nedanstående beskrivning av Borås konstkommittés beslutsprocess är ett sammandrag av vad
alla åtta intervjupersoner (presentation kapitel tre) informerat mig om.

De olika kommundelarna har informerats om att de ska ta kontakt med konstkommittén då de
har önskemål om konst. Kommundelarnas respektive kulturansvarige eller personal på till
exempel en skola kontaktar konstkommittén muntligt eller skriftligt med en begäran om
konst, vilken konstkommittén diskuterar. Tio procent av önskemålen kommer in i tid för att
konsten skall kunna planeras in redan på skisstadiet vid en om- eller nybyggnation. Mellström
menar att det finns en prioriteringsgrad utifrån kommundelarna, och även storlek (bland annat
torg). Stora projekt och tidigare lågprioriterade kommundelar går före, alltså kommundelar
som inte har så mycket konst. Efter konstkommittén diskuterat får Haglund och Mellström i
uppdrag att undersöka behovet genom att tala med till exempel personalen på den plats
konsten skall vara placerad. Det är oftast Haglund och Mellström som föreslår konstnärer,
efter att ha studerat material och pris på verket bland annat, även om det har hänt att
politikerna också ger förslag. Det är inte alltid de sakkunnig har samma förslag. Enligt
Mellström går sällan konstkommittén emot sakkunnigs förslag. Enligt Sjöblom lyssnar
politikerna mycket på vad en sakkunnig har att säga, eftersom politikerna oftast inte är så
kunniga, även om de är intresserade.

Efter att detta skett föreslås en kostnadsnivå av konstkommittén vilken de sedan fastställer.
Då konstkommittén har samarbetspartners (som då det gäller Ryavallen, se nedan) är det
vanligt att dessa bidrar med omkring 50 000 kr och konstkommittén bidrar med 50 000 till
100 000 kr. Konstkommittén diskuterar gemensamt föreslagna konstnärer. Efter att olika
konstnärers namn nämnts går konstkommittén vidare med att ta kontakt med denna eller dessa
konstnärer vilka de besöker eller ber om skissförslag. Konstkommittén ger skissarvode
(10 000 kr) till alla, utom till konstnären som får uppdraget, som får skissarvodet inbakat i
hela arvodet. Efter att skissförslag har kommit in eller presenterats av konstnären tar
konstkommittén ställning till dessa. Det har skett att konstkommittén har bett om förändring
av konstverket.

Efter diskussion tar konstkommittén beslut genom röstning och skriver sedan kontrakt (se
bilaga två) med konstnären i fråga. Olika representanter är involverade: arkitekter, brukare,
sponsorer är närvarande vid mötet. I själva beslutet har varken stadsarkitekten (som
konstkommittén ofta samarbetar med), konstmuseichefen, intendenten eller konstnärs-
representanten någon rösträtt, endast de fem politikerna. Just då det gäller vilka som har
rösträtt och inte tror Wahlgren att han inte varit tillräckligt klar med att förmedla detta till
politiker och sakkunniga i konstkommittén. Dock har jag fått intrycket av att alla övriga
medlemmar i konstkommittén, röstberättigade och sakkunnig, är fullständigt på det klara över
detta och att det inte råder någon osäkerhet. Speciellt Sjöblom visar sig mycket medveten om
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(och tar upp det flera gånger) att hon liksom de övriga sakkunniga i konstkommittén inte har
någon rösträtt.

Efter beslut utförs arbetet där konstkommittén betalar för mark- eller installationsarbetet,
vilket oftast utförs av servicekontoret inom Borås kommun.

Då det gäller hur lång tid det tar för konstkommittén att genomgå ovan beskrivna process är
de flesta i konstkommittén oeniga. Alla påpekar att det självklart varierar beroende på hur
stort arbetet är. Wahlgren uppskattar att det tar runt ett år för beslut, rent generellt.
Andra menar att det tar mellan en till sex månader beroende på storlek (Andersson), några
månader för mindre saker, ett par år för större (Jonsson). Det senare budet är något som flera
nämner, bland andra Haglund.

Då det gäller inköp av lös konst går det inte till på exakt samma sätt som ovan beskrivna
process, som endast gäller fast konst. Vid inköp av lös konst åker konstkommittén (dock
aldrig alla, utan endast ett fåtal, företrädesvis Mellström och Haglund) oftast och tittar på
olika konstnärers verk. Haglund menar att hon oftast brukar gå på gallerier och köpa, men
även utställningar tjänar som en bas för inköp. Mellström säger att de också får in verk från
konstnärer. Verken finns på konstmuseet och de sakkunniga presenterar dem för konst-
kommittén då önskemål om lös konst finns.

Wahlgren menar att den lokala konstnären här har en möjlighet att komma in, då det har
funnits kritik inom konstkommittén och även från konstnärer i kommunen om att
konstkommittén inte inriktar sig tillräckligt på lokala konstnärer (se mer om detta i kapitel
7.10.).

Både politiker och sakkunniga är alla rörande överens om att sammanträden är ett öppet
forum och att de diskuterar bra och att alla får säga vad de tycker. Jonsson tycker att de
diskuterar bra ihop och framhåller att tjänstemännen har bra föredragningar. Endast Hall har
vissa invändningar mot det öppna forat. Efter att ha suttit med på möten kan jag bekräfta att
det är ett öppet forum för diskussion och att ingen är rädd för att säga vad hon/han tycker,
även om vissa talar mer än andra. Dock finns det tendenser att underliggande irritations-
moment inte kommer upp till ytan. Vad detta beror på är svårt att avgöra, kanske vill man inte
stöta sig med någon eller så tycker man att det egentligen inte är en så stor sak att ta upp. Det
finns också risk för att de påverkades av min närvaro vid sammanträdena (se kapitel sex).

Om ledamöterna är samstämda löper diskussionen över ungefär två till tre sammanträden
enligt Dahlberg-Andersson. Är de oeniga tar det längre tid, som till exempel då de förkastade
två förslag till Fristad torg innan de hittade ett de kom överens om (som kom från Wahlgren,
se ovan). Vid oenighet är ordföranden utslagsgivande. Haglund påpekar dock att det ofta råder
enighet i kommittén innan röstning.

Olof Petersson (docent i statskunskap) menar att det är en förutsättning för ”hela den politiska
beslutsprocessen att olika individer och grupper kan formulera sina intressen och problem.”128

Genom detta påtalar han problemet för politikerna att formulera sina åsikter om konsten och
även motivera varför de gillar/ogillar ett konstverk och tycker att det är god/dålig konst.
Ledamöterna i konstkommittén medger själva att de inte vet så mycket om konst och att de
därför låter de sakkunniga ta besluten i valet av konst (se kapitel fem). Detta ger de
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sakkunniga stor makt över den konst som placeras ut, även om besluten på pappren är tagna
av ledamöterna.

Peterssons uttalande stämmer även in på de fall då brukare bett om konstverk och på så sätt
kunnat formulera sina behov (se kapitel 7.6.) men även på ett negativt sätt då brukare och
konstkommittén inte kommit överens om vad som behövs i konstväg.

Agne Gustafsson (lektor i statsvetenskap) talar om att kommittéernas arbete inte kontrolleras i
lika hög grad av kommunallagen som fullmäktige. Och en betydande skillnad dem emellan
som han tar upp är just att kommittéernas möten inte är offentliga. Gustafsson menar också att
det är lättare för en medlem i kommittén eller utomstående parter (privatpersoner,
organisationer eller firmor) att ta upp en fråga de vill skall diskuteras. Ännu en avvikelse
gentemot fullmäktige som han tar upp är att kommittéerna och deras medlemmar har ansvar
för beredning, beslut och genomförande129 vilket delegerats genom beslut i kommunfull-
mäktige.

Beslutsprocessen innefattar många olika aktörer: valda politiker, partierna, anställda, fack,
andra organisationer och allmänheten.130 Detta är något som i hög grad stämmer in på arbetet
i konstkommittén där de samarbetar med flera olika parter som brukarna, en eller flera
eventuella sponsorer, gatukontoret eller servicekontoret.

På nationell nivå är beslutsprocessen mycket lång och enligt Larsson är det svårt att fastställa
när besluten verkligen tagits eftersom det inte handlar om ett enstaka beslutstillfälle. Det är
flera beslut på vägen som har lett fram till att riksdagen tar det slutliga beslutet.131 Detta är
något som inte är gällande i Borås konstkommitté då beslut och all diskussion innan beslut
sker i ett enda organ. Hela beslutsprocessen sker i ett enda forum till skillnad från hur det ser
ut på nationell nivå.

På kommunal nivå ser beslutsprocessen ut så här:
1)  Initiativ tas av till exempel fullmäktigeledamot, ledamot från kommunala nämnder,

styrelsen, nämnd eller annan kommunal förvaltningsmyndighet, annan kommun, skrivelse
från regeringen samt andra organ om de har fått initiativrätt av fullmäktige.

2)  Beredning sker i facknämnd eller i kommunstyrelsen som tar ställning och sedan går
förslaget till kommunstyrelsen för yttrande.

3)  Kommunstyrelsen lägger sedan ett förslag på fullmäktiges bord. Fullmäktige har efter detta
möjligheten att hänskjuta frågan för särskild beredning genom att inrätta något som
påminner om riksdagens utskott (vilket dock sällan görs).

4)  Fullmäktige tar beslut och därefter verkställs detta av förvaltningen. Innan verkställandet
sker finns det möjlighet för kommunmedlemmarna att anföra besvär hos kammarrätten
inom tre veckor.132

Beslutsprocessen har blivit allt mer komplicerad och politikernas möjligheter att påverka
beslut har minskat och att det har blivit begränsat antal politiker som påverkar berednings-
arbetet.133 Man skulle kunna hårddra detta och applicera det på Borås konstkommitté där ett
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fåtal tar initiativ, framförallt de sakkunniga, i de ärenden där det inte är brukare som är
initiativtagare (till exempel ”Octopus”, där det var Haglund som tog initiativet). Rapporten
påpekar också att de politiker som kan påverka beslutsprocessen är så kallade ”tunga”
politiker och att ju längre upp politikerna är i hierarkin desto större chans är det att de deltar i
arbetet. Det är också i princip ett måste att politikerna måste förankra besluten i
partigrupper.134 Detta är något som inte stämmer in på Borås konstkommitté där politikerna
innehar sin position i kommittén genom att de själva har anmält intresse av att sitta i
konstkommittén och de sedan röstas in av kulturnämnden. Och  partitillhörigheten har inte
heller något direkt inflytande på besluten (se kapitel 7.2.) som tas i konstkommittén då både
ledamöter och sakkunniga anser att partitillhörighet inte har någon plats i konstkommitténs
arbete.

Tjänstemännen har inflytande över de beslut som tas då de av alla inblandade anses ha större
kunskap i vissa frågor än politikerna. I de enkätsvar (som gjorts i femtio kommuner) som
redovisas i Strömberg och Norell framkommer att både politiker och tjänstemän anser att
”tjänstemännen genom sin expertkunskap har stort inflytande på kommunala beslut och att
politikernas roll i beslutsfattandet oftast begränsas till att granska tjänstemännens förslag.”135

De är också eniga om att politikerna ofta saknar den kunskap som ”fordras för att sätta sig in i
de ärenden som behandlas på styrelsernas och nämndernas sammanträden.”136 Trots vad man
kunde tro är inte politikerna fientligt inställda till denna utveckling utan anser att besluts-
förslagen som tjänstemännen lägger fram ”ligger i linje med politikernas uppfattning.”137 Det
förekommer heller inga konflikter mellan politiker och tjänstemän.138 Detta är något som till
större delen stämmer in på Borås konstkommitté där det är tjänstemännen (i konstkommittén
de sakkunniga) som bereder ärendena vilket accepteras eftersom det allmänt anses att
politikerna inte har den sakkunskap som behövs för att bereda dessa frågor (se kapitel 5).
Även Borås konstkommitté hävdar att det är konfliktfritt mellan politiker och tjänstemän,
dock kan mina iakttagelser från sammanträdena nedan (kapitel 6) motsäga detta till viss del.
Det negativa med tjänstemännens inflytande på beslutsprocessen är att det kan leda till
beslutsförslag och även beslut som inte överensstämmer med varken politikernas och
medborgarnas krav och önskemål139 vilket även kan tänkas inträffa i Borås konstkommitté.
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Då jag frågade medlemmarna i konstkommittén om de önskade några förändringar i
beslutsprocessen fick jag väldigt olika svar. En del är fullkomligt nöjda med hur det är nu
(Andersson, Dahlberg-Andersson), och har enligt dem själva inte ens reflekterat över om det
skulle behövas några förändringar (Jonsson). Sedan finns det de som är nöjda, men utvecklar
svaret något och anger mer precist vad de är nöjda med. Haglund tycker att det fungerat bra
hittills med konstkommittén, speciellt då Wahlgren är en sakkunnig politiker, vilket hon
tycker är något som behövs. Hon kan dock tänka sig att det inte skulle finnas en konst-
kommitté och att arbetet istället skulle utföras på konstmuseet. Hon menar att det skulle vara
samma arbete som utfördes men utan att det går till omröstning som det gör i konst-
kommittén. Haglund tycker dock att det är viktigt att det finns en politisk förankring för att
människor ute i samhället har så otroligt liten vana att se på samtidskonsten. Jag uppfattar
detta som att konsten (utan politisk förankring) skulle kunna uppfattas som alienerad från
brukarna och att det därför behövs en koppling mellan folket och konsten. Så länge det
fungerar tycker Haglund att det räcker men det hänger på att det finns politiker som tycker att
det fungerar.

Hall har sina invändningar mot att de är så få, hon tycker att fem röstberättigade är för få och
också att det skulle vara fler sakkunniga. Hon påpekar dock att de sakkunniga (speciellt
Haglund) har mycket makt, trots att de inte har rösträtt.

Något som både Sjöblom och Wahlgren ställer sig negativa till är att det sitter politiker i
konstkommittén. Sjöblom anser att det borde vara ett konstråd eller skönhetsråd med endast
konstkunniga. Wahlgren å sin sida vill komma bort ifrån amatörmässiga, okunniga politiker
som tar dumma beslut. Han ser det som ett problem med att politiker ska ta beslut om saker de
inte har sakkunskap i, trots det faktum att han själv är politiker. Denna åsikt återfinns hos en
ledamot i Ebersteins undersökning. Personen menar att:

”Folkvalda” representanter är dessvärre inte medfött lämpliga vare sig att välja ut konst,
bedöma konst eller konstnärlig utsmyckning. Efter 10 års medverkan i konstdelegation tror
jag på upplyst despoti när det gäller inköp av konst för skattepengar och allmänna medel.
/…/ Tror däremot på utbildning även när det gäller bedömning av konst.140

Wahlgren skulle även vilja förändra beslutsprocessen på så sätt att konstkommittén borde öka
samarbetet med bland annat stadsbyggnadskontoret och landskapsarkitekten och likaledes
stadsarkitekten Lars Wiberg för att göra hela staden mer attraktiv. Han skulle också vilja
samarbeta med gatukontoret men säger att denna förvaltning inte visat något intresse för ett
sådant samarbete. Han anser att det finns ett behov att ta större grepp. Men skulle detta ske
måste representanter från dessa organ sitta i konstkommittén och även bidra med pengar och
han är rädd att det skulle verka som om konstkommittén endast är ute efter deras pengar.

Dahlberg-Andersson tycker inte om att lekmännen är utlämnade till de sakkunnigas förslag
och önskar en större bredd. Hon anser dock att det skulle fördröja beslutsprocessen, till
exempel om hon hade sagt nej och bett om ett annat alternativ från samma konstnär, till
exempel Rollof, vars verk ”Octopus” (se nedan) hon var emot och egentligen ville ha fler
alternativ, men att hennes åsikt aldrig kom fram.
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Stefan Schmidt (kommunaldemokratiska kommittén) talar om huruvida stabiliteten i
personuppsättningen i olika organ påverkar besluten. Schmidt tar upp Foverskov (1978) som
menar att om man byter ut ledamöter långsamt kommer en högre specialisering av
medlemmarna och arbetsformen ske.141 Detta är det förhållande som finns i Borås
konstkommitté där många av medlemmarna varit medlemmar en längre tid. Man kan med
detta räkna med att de känner varandra väl och att deras arbete löper relativt smidigt då de
diskuterat och beslutat så många gånger tidigare. Detta skulle även kunna påverka deras
beslutsarbete negativt (se mer om detta i kapitel 6).

Något som dock skulle tala emot att konstkommittén skulle bestå av fler personer är att om en
grupp blir större kommer effektiviteten och problemlösningsförmågan minska. Enligt en
modell i Svedbergs material är den optimala gruppstorleken under tio personer.142 Såsom det
är nu består ju Borås konstkommitté av åtta personer allt som allt (även om tre av dessa inte är
röstberättigade), vilket skulle innebära att deras förmåga till problemlösning skulle minska om
de blev fler.

Schmidt tar dock upp att denna stabilitet även kan leda till att välbehövliga förändringar inte
tas emot väl av det berörda organet (i Schmidts exempel kommunstyrelsen).143 Även detta är
relevant för Borås konstkommitté, då de, som sagt, arbetat tillsammans så länge och har
antagligen väl invanda rutiner i sitt arbete. Det kan vara svårt att få gehör för eventuella
förändringar, speciellt då det inte finns något relativt stort tryck utifrån. Med detta menar jag
att då deras sammanträden inte är offentliga finns det ingen större insyn i deras arbete för
allmänheten utan endast från några övriga kommunala organ.

Jag har alltså funnit att majoriteten av medlemmarna i konstkommittén menar att arbetet
fungerar bra som det gör nu och ser ingen anledning att förändra något. Detta kan mycket väl
stämma, men det kan också vara så som Schmidt påpekat, att man inte vill ta till sig de
förändringar som borde drivas igenom.
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Wahlgren tar upp att han tycker att det kan vara dåligt med sammanträdesdisciplinen, något
som jag har noterat på sammanträdena jag varit närvarande vid. Det är ofta flera samtal som
pågår samtidigt utan att ledamöterna och de sakkunniga tar hänsyn till om någon vill säga
något till hela gruppen och framföra sin åsikt. Framför allt på det första sammanträde jag
närvarade vid var det ganska rörigt. Det var många som talade i mun på varandra och
ordförande Wahlgren fick flera gånger gå in och avbryta för att ”återupprätta” ordningen.

Att det är dålig disciplin på sammanträdena går till viss del emot det som har sagts på
intervjuerna. Många har hävdat att det är ett öppet fora, att alla får tala och att det fungerar så
bra så. Detta stämmer till viss del då det inte verkar finnas några problem med att framföra
sina åsikter på sammanträdena. Dock tycker jag att man brister i respekt för varandra då man
avbryter och ”kör över” varandra. Detta är något som jag utomstående ser som ett problem
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medan de som faktiskt sitter i konstkommittén kanske inte har några problem med, för att de
är så vana att jobba på det sättet.

Om konstkommittén hade en bättre sammanträdesdisciplin skulle beslutsgrunden möjligtvis
vara bättre och därför skulle antagligen besluten vara mer genomarbetade och välgrundade,
vilket skulle vara en trygghet för både brukare och skattebetalare (vilka ofta sammanfaller). I
och för sig kan den dåliga disciplinen och de olika uppfattningarna vara ett välbehövligt
”kaos” som är en förutsättning för att diskussioner inte skall bli blodfattiga. Konstkommitténs
sätt att arbeta (även om den inte är medveten) kan leda till att det kommer fram åsikter som
annars inte skulle luftas om det rådde en mer ordnad disciplin. Det sistnämnda är kanske
skälet till att så många i kommittén anser att deras sätt arbeta är bra trots att det för en
utomstående kan verka odisciplinerat.

En annan aspekt av detta är det psykologen Lars Svedberg tar upp om gruppens livsrum. I
livsrummet ställs individerna inför situationen att både ge plats för andra och själv ta plats.
Detta kommer att leda till att några i gruppen blir passiva och låter andra ta plats medan andra
blir aktiva och tar stor plats.144 Detta är märkbart i Borås konstkommitté där det är några som
är mer aktiva än andra. Trots detta påpekar Svedberg att en fördel med en mindre grupp är det
finns goda möjligheter till feedback. Det finns tid att diskutera och alla har möjlighet att
uttrycka sin åsikt. Svedberg menar att man får ett ansikte i gruppen och att man därför har
möjlighet att ”få en realistisk bild av varandra.”145

Det finns även en annan aspekt på det här som jag upptäckte efter att första sammanträdet var
avslutat. Under sammanträdet hade en av de sakkunniga tagit upp att hon reserverat ett
konstverk som kostar 25 000 kr. Detta tas emot som att det är helt i sin ordning och ingen
opponerar sig och politikerna verkar betrakta att ett reserverat konstverk som i princip redan
köpt. Efter att sammanträdet avslutas kommer dock en av politikerna fram till mig och talar
om att det den sakkunniga gjort inte är något vederbörande uppskattar. Politikern litar på
hennes omdöme men att hon borde först och främst tala med konstkommittén innan hon
reserverar ett så dyrt verk.

Samma sakkunniga säger att hon självklart skall följa reglerna så mycket som möjligt, men
om hon ser ett konstverk som skulle passa jättebra och inte kan kontakta politikerna reserverar
hon det. Det blir då en liten överraskning för politikerna enligt henne. ”Allting kan ju inte ske
riktigt…ja!” Hon betonar att det inte är olagligt och att det ska finnas politiska beslut innan
det blir köpt. Hon menar dock att de sakkunniga har överblick över vad som behövs och kan
avgöra att ett verk kan komma att bli bra i framtiden.

Utifrån dessa situationer kan man fundera vidare på hur kommunikationen i gruppen
egentligen fungerar. Om ingen säger något på sammanträdet talar om att de tycker att
sakkunnig agerat felaktigt, hur skall hon då veta detta? Och om kritik i alla fall framförs mot
henne, hur skall hon då kunna bemöta den? Det visar också på att politikerna litar på de
sakkunnigas kunskap om konst, men kanske inte tycker om förfarandet, speciellt då det gäller
så stora summor, utan att de fått uttala sig om det innan bokning sker.

I en grupp finns alltid olika roller, både formella och informella. De formella rollerna i Borås
konstkommitté är ordförande, beslutsfattare/politiker och sakkunniga. Dessa roller är lätta att
upptäcka eftersom de är bekräftade ”utifrån”. Det är däremot svårare att upptäcka de
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informella rollerna som framkallas av individen själv och gruppens förväntningar och
normer.146 Jag kan inte uttala mig om de informella rollerna eftersom jag endast varit med på
två sammanträden. Det försvåras än mer då man är medveten om att detta är en grupp varav
några medlemmar har fört detta arbete tillsammans i många år. (Se presentationen av
medlemmarna i kapitel 3.)

Svedberg talar om att det finns fyra olika grupprocessnivåer: individuell, interpersonell,
gruppen som helhet och intergrupp, de mest intressanta för oss av dessa är de två sistnämnda.
Då det gäller gruppen som helhet menas att alla i gruppen är delaktiga i ett gemensamt
system, i detta fall är det att bereda, besluta och genomföra frågor om offentlig konst. Men
samtidigt som de har detta gemensamma mål finns det även intergrupper. Svedberg menar att
indelningen i dessa intergrupper bygger på att då ”individen agerar ses och tolkas hon som en
representant för en eller flera subgrupper.”147 Ett urval av dessa är status, kön, ålder och
organisationstillhörighet. Man skulle kunna dela upp Borås konstkommitté i flera sådana
intergrupper, såsom borgerliga och socialdemokrater, sakkunniga och politiker, rådgivande
och beslutsfattare och kvinnor och män. Dock är konstkommittén så liten av jag knappast kan
dra några slutsatser om detta.

Jag har alltså sett att ledamöter och sakkunniga själva anser att deras arbete fungerar, även om
det för en utomstående är svårt att se alla för- och nackdelar med deras arbetssätt och de
subgrupper som finns inom gruppen och hur de fungerar.
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Anslagen för konstinköp i kommunerna varierar, kommunerna emellan och från år till år i
samma kommun. Anslagen minskade i de flesta kommuner från år 1992 till 1993 (alltså på ett
enda år) med ungefär 20 procent.148 I Borås har anslaget för inköp av konst länge legat på
500 000 kr, varav en del av dessa skulle användas till inköp av konst till konstmuseet. Förra
året (2001) tillkom dock mer pengar då kulturnämnden beslutade att ytterligare 200 000 kr
skulle tilldelas konstkommittén men vara avsatta endast för inköp av konst till konstmuseet.
Det innebar att hela summan av 500 000 kr numera läggs på offentliga utsmyckningar och
inte som tidigare, fördelades mellan offentliga utsmyckningar och konstmuseets konstinköp. I
Borås kommun är det kulturnämnden som bestämmer om budgeten. I kommunens budget för
2002 kan läsas: ”[e]tt årligt anslag av 700 tkr avsätts i investeringsbudgeten för inköp av
konst.”149

Haglund anser att anslagen inte är tillräckliga men menar att det är tur att pengarna finns i alla
fall. Dessutom får konstkommittén tillskott tack vare sponsorspengar (till exempel till det
pågående projektet Fristad torg där tolv sponsorer bidrar med vardera 12 500 kr), Statens
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konstråd (som betalade 50 procent av Rollofs verk), Gamla Elfsborg (Ryavallen) och stadens
fonder (till Borås surround).

Det som är intressant med Borås kommun är att de inte har en viss procentsats (se kapitel
2.3.1.) för att bestämma anslagen till konst i kommunen, utan har avsatt en viss summa som
bara skall användas till konstinköp. Summan är alltså inte föränderlig i samma utsträckning
som då det gäller procentregeln.

Wahlgren talade om för mig att de 500 000 kr som är till offentliga utsmyckningar är 0,6
procent av kulturbudgeten och ca 0,00001 procent av hela kommunbudgeten, som är tre
miljarder. Det tillkommer kommunala fondpengar som är ca 100 000 kr per år. Borås når
därmed inte upp till enprocentsregeln, utan ligger snarare på 0,5 procent. Wahlgren menar att
man tack vare sponsorer, fondpengar och samarbetspartners närmar sig 1 procent och att man
tack vare dessa också klarar sina arbetsuppgifter. Han menar också att Borås ligger hyfsat väl
till i Sverige, vilket dock är svårt för mig att avgöra.

Wahlgren talar om att det är brukarna som huvudsakligen ansvarar för reparationer och
underhåll av verken men att det trots detta händer att konstkommittén står för det (ibland
kommundelen) om brukarna inte har pengar till det.

Jag har funnit att alla i konstkommittén är överens om att pengarna räcker, men att de gärna
skulle vilja ha mer. Mellström tycker att anslagen begränsar inköpen och Sjöblom tycker att
ett enda verk kan sluka i princip hela budgeten. De är även överens om att det inte finns någon
gråzon mellan pengarna som är tilldelade konstmuseet och offentliga utsmyckningar, även om
några (Dahlberg-Andersson, Wahlgren) påpekar att det finns undantag. Wahlgren menar att
det har funnits gränsfall då konstkommittén har använt sig av pengar som de inte har vetat om
de hörde till konstmuseets eller konstkommitténs budget. Detta har skett då konstkommittén
har köpt lös konst som de inte vetat var den skall placeras, i konstmuseets samling eller i
offentliga miljöer.

Att ledamöter i konstinköpande organ inte är nöjda med budgeten är något som syns även i
Tina Ebersteins avhandling om kommunal konstinköpspolitik. De som inte är nöjda anser att
det skulle kunna avhjälpas av ett införande av en procentregel i kommunen. De som är nöjda
anger som anledning att det finns just en procentregel i kommunen.150

�������
Dahlberg-Andersson anser att konstkommittén är rätt så självbestämmande inom deras
budget, och att det enda sätt som kulturkontoret och kulturnämnden ”lägger sig i” är
pengarna. Konstkommittén måste ligga i fas med budgeten men ibland släpar projekt efter och
går in på nästa års budget. Hon påpekar också att Haglund har problem då det gäller
ekonomin för museet och det har varit diskussioner om det och ledamöterna i konstkommittén
har påpekat det för henne.
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Precis som i budgetfrågan har jag funnit att alla i konstkommittén (ledamöter och sakkunniga)
är överens om att politisk tillhörighet inte påverkar besluten, även om Haglund anser sig se de
politiska åsikterna krypa fram i konstkommittén och menar att socialdemokraterna har större
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acceptans för (annorlunda?) konst medan moderaterna är mer konventionella. Haglund menar
att den politiska tillhörigheten påverkade beslutet kring Rollofs verk då moderaterna inte
tyckte om det. Haglund tror dock att de har ändrat sig. Då det gällde Rollofs verk på
Hässleholmen var socialdemokraterna för och moderaterna mot. Konstkommittén ställde
därför ut den på prov och i och med det vände opinionen. (Se vidare om detta kapitel 8.2.)

Den allmänna åsikten är att det inte är något politiskt som kommer fram och att det är en
jämlik diskussion och det är få meningsskiljaktigheter då det gäller politiken. Mellström
menar att det mer handlar om personliga än partipolitiska åsikter. Politikerna har ofta likartad
uppfattning och det är stor samstämmighet, enligt Mellström är de lite %�	 eniga.

Wahlgren uppfattade under arbetet med Rollofs verk att socialdemokraterna tydligt följde
expertisens råd medan de borgerliga hade egna åsikter och reserverade sig. Han menar att
politisk bundenhet inte påverkar beslutsprocessen. Han anser att man inte bör ta med politiken
in i konsten då det är skattepengar man använder sig av. Med detta menar han att eftersom
konsten som köps in är något som skall vara till för alla skall det inte förekomma något
politiskt inflytande på till exempel vilken konstnär som väljs för ett uppdrag. Han påpekar
dock att det skall ”övervägas politiskt” om hur mycket pengar som skall gå till bland annat
konst. Detta är något som kan tänkas återkomma hos kulturnämnden då de valt att låta
konstkommittén arbeta självständigt. Både Wahlgren och kulturnämnden kan tänkas anse att
konsten har en egen kraft som inte varken styrs eller påverkas av politik, även om besluten i
fråga tas av politiker. Det kan även finnas den åsikten att valet av konst bör skötas av en
mindre grupp politiker tillsammans med sakkunniga. Hade besluten skett i kulturnämnden
hade det varit nio politiker som skulle fatta beslut istället för som nu fem stycken, vilket kan
ses som en alltför stor grupp (särskilt om även de nio ersättarna skall närvara vid
diskussionerna trots att de inte har rösträtt).

Schmidt talar om att konflikterna ökar med varje steg i beslutsprocessen och ju fler
beslutsfattare som involveras. Han menar dock att detta sker ju närmare kommunfullmäktige
man närmar sig i processen151 och man skulle då kunna mena att Borås konstkommitté borde
vara relativt befriat från konflikter då de befinner sig långt från kommunfullmäktige rent
beslutsmässigt. Detta är dock kanske endast halva sanningen. Självklart kan man hävda att ju
mindre grupp av människor som är involverade desto mindre risk för konflikter, men man
skulle också kunna säga att de konflikter som då uppkommer kanske är mycket allvarliga.
Schmidt tar också upp huruvida dessa konflikter beror på partitillhörighet och vilken färg
detta parti har. I de fem kommuner han undersökt (Luleå, Lidköping, Kävlinge, Sjöbo och
Grästorp) visade det sig att i de kommuner som hade borgerlig majoritet var konflikter mer
förekommande något som även bekräftats av en annan studie (Johansson, Schmidt (1979)).152

I Borås är det borgerlig majoritet och så till vida även i konstkommittén, det är dock inget i
mitt arbete som visar på att det skulle leda till en mer konfliktfylld beslutsprocess. Jag har å
andra sidan inte något att jämföra med så det är svårt att veta. Medlemmarna och de
sakkunniga har själva påpekat att de inte tycker i att partifärg är något som man märker av,
även om det har påpekats att en viss sådan tendens kunde ses i ett fall. De som påpekat detta
har dock betonat att detta fall är det enda som detta skett i.
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Statens konstråd har ett direktiv om att det skall sprida kunskap om konstens betydelse i
samhället153 och utredare menar också att informationen också bör ”syfta till att ge den
offentliga konsten större uppmärksamhet i den offentliga debatten och i konstkritiken.”154 Om
rådet har lyckats med det eller inte är inget jag skall ta upp till diskussion här, men det är
intressant att jämföra denna uppgift med åsikterna om samhällsinformation som finns i Borås
konstkommitté.

Jag har funnit att det är en klar uppdelning i två grupper i konstkommittén. En grupp som
tycker att konstkommittén i sig är oviktig (Haglund, Wahlgren) och inte borde synas mer och
en som tycker att konstkommittén borde synas mer än vad de gör (Jonsson, Andersson,
Dahlberg-Andersson, Hall).

Vad jag har förstått blir konstkommittén synlig för allmänheten i princip bara då den inviger
saker, vilket bekräftas av Jonsson. Den är även synlig för de brukare som har kontakt med
konstkommittén, som till exempel skolor och stadsdelar (till exempel Hässleholmen, se
kapitel 8.2.). Men jag anser att ”allmänna” brukare (med detta menar jag människor som
möter konstkommitténs arbete endast genom att passera de utplacerade verken i stadsbilden,
men inte mer) inte har någon vetskap om konstkommitténs existens eller arbete.

Andersson menar att konstkommittén inte syns men att de borde göra det mer och att
allmänheten borde veta att konstkommittén finns och känna till arbetet bakom. Även
Dahlberg-Andersson stämmer in i detta. Sjöblom tycker att konstkommittén borde
omformuleras till ett skönhetsråd och då gå ut och ha ett mer utåtriktat arbete. Så som
konstkommitténs arbete ser ut idag anser hon dock inte att det skulle vara särskilt intressant
med mer information ut i samhället.

Haglund tillhör de som inte tycker att konstkommittén borde synas mer utan att det är
resultatet som ska göra det. Hon tycker att det är upp till var och en, att varje medborgare är
skyldiga att ta reda på det bakomliggande arbetet. Dock skulle hon vilja ha en ny publikation
så att konsten ska få synas, då den gamla är från 1984 (�"#������	����$�
��
%%�������
����
&
	��). Hon betonar dock att skriften inte ska marknadsföra konstkommittén i sig. Även
Wahlgren anser att konstkommittén inte behöver vara så utåtriktade eller marknadsföra sig.
De har dock en informationsuppgift i samband med utplacering, vilket jag uppfattar som
gentemot de direkta brukarna.

Mellström är den avvikande i det här sammanhanget då hon menar att konstkommittén har
jobbat sig in folks medvetande allt mer. Hall å sin sida menar att folk inte har en aning om
konstkommittén. Hon menar det skulle vara positivt om konstkommittén syntes för konstnärer
och allmänheten får då  tillfälle att ta kontakt med konstkommittén om de visste om dem. Det
negativa enligt henne skulle vara att det finns en risk för korruption då folk känner till dem
och har större möjlighet att påverka deras arbete. Hon säger samtidigt att risken för korruption
i konstkommittén dock är obefintlig.
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Då jag frågade om de sakkunniga och ledamöterna i konstkommittén anser att det finns
platser som är i större behov av konst än andra fann jag flera olika åsikter. Sjöblom anser att
skolor och arbetsplatser är i större behov av konst än andra platser och anser att just dessa är
missgynnade. Hon vill att det skall fokuseras på dem och inte bara på torg med mera och
tycker att det är synd om det bara läggs resurser på dem. Hon vill att man ska utsmycka
oväntade ställen och ställen som inte ”uppmärksammas” så mycket. Dahlberg-Andersson
anser dock att just parker och andra centrala punkter och offentliga byggnader är i störst
behov av konst.

Haglund menar att konstkommittén har prioriterat skolor och torg. Hon tar upp att kontor inte
är prioriterat eftersom det är så mycket jobb med att åka ut till dessa och hänga konst.

Jonsson anser att platser där det vistas många människor: sjukhus, parker, alltså offentliga
platser där människor vistas ofta, har större behov av offentlig konst.
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Wahlgren menar att konstkommittén inte har något direkt samarbete med Statens konstråd,
men att samarbetet varit bra då det har förekommit. Statens konstråd har sina bestämmelser
som konstkommittén får följa vid samarbete dem emellan. Även Sjöblom menar att
konstkommittén inte har något förhållande till Statens konstråd, endast om konstrådet skall
samarbeta eller delfinansiera och så vidare.

De få gånger konstkommittén har samarbetat med Statens konstråd (bland annat med
”Octopus” på Hässleholmen) menar Mellström att det har fungerat bra. Hon menar dock att
konstkommittén och de sakkunniga inte får ta initiativ gentemot Statens konstråd, att
konstrådets attityd är att det bör komma från Statens konstråd.

Haglund menar att det är hon som har etablerat kontakten med Statens konstråd och att hon
kontaktar dem för eventuella samarbeten. Hon menar att det tar längre tid då fler parter är
inblandade men att det är viktigt att få pengar.
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Jag har funnit en klar uppdelning i konstkommittén mellan dem som anser att brukarna har
tillräckligt inflytande och att de verkligen får vara med och säga sitt (Jonsson, Dahlberg-
Andersson) och de som anser att brukarna skulle kunna få komma till tals mycket mer än vad
de får (Sjöblom, Hall). Sjöblom menar att det finns en ambition även om konstkommittén kan
bli mycket bättre, hon anser dock inte att konstkommittén kör över brukarna. Hall tycker att
konstkommittén borde lyssna mer på brukarna, men inte för mycket. Hon påpekar också att
mycken konst har ”fördömts” då den kommit på plats, men senare kommit att accepterats.
Hon anser att konstkommittén borde vara lite avantgarde men inte elitistisk. Andersson tycker
att även de som inte är så väldigt medvetna om ”god konst” också ska få sin konst, sådant som
inte är valt av experterna. Även Hall är inne på samma tanke och diskuterar just skillnaden i
smak människor emellan. Jonsson å sin sida menar att det inte är vad den enskilde människan
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tycker är god konst utan att man ska utgå från konstnären, hur denne jobbar och hur verket är
gjort.

Andersson menar att det alltid finns folk som inte tycker om en sak och en del som inte tycker
om en annan sak. Haglund menar att vissa brukare vill ha lokal konst som inte når upp till
konstkommitténs kvalitetskrav men att det finns bra samarbeten då förslag från brukarna varit
kvalitetsmässigt bra, till exempel med Fjärdingskolan. Om det blir en konflikt mellan brukare
och konstkommitténs kvalitetskrav är det jobbigt och det blir oftast ingen konst utplacerad då.
Det finns dock exempel där brukare (Sandhult) eller konstintresserade har tagit initiativet och
givit förslag. Wahlgren anser då det gäller relationen till brukarna att det är en tendens att
dessa kommer in för sent i processen eller inte varit delaktiga över huvud taget. Han menar att
Haglund och Mellström har sakkunskapen men inte tillräcklig kunskap om vad brukarna
behöver och vill ha, och han ser en tendens till att brukarnas vilja inte tas i beaktande.

Det har också hänt att det varit sådan skillnad i åsikterna om vad för slags konst som skall
placeras ut enligt brukarna och enligt konstkommittén att de båda inte lyckats komma överens
och det har lett att det inte har blivit något alls av det. Wahlgren menar att det dock är sällan
det är motsättningar och att brukarna oftast är positiva. Detta är en intressant fråga eftersom
konsten anses vara för folket och deras intressen men att man ändå i så hög grad inte lyssnar
på brukarna och vad de vill ha. Istället ”ger” konstkommittén folk det de tror att folket
behöver och därför väljer konstkommittén och de sakkunniga konst utifrån deras och de
sakkunnigas åsikt om vad som är god konst. Bland andra Hall har fört fram kritik mot detta
och problematiserar valet av konst och om man faktiskt inte borde ge människor vad de
önskar, även om det inte är god konst. Detta är dock en svår balansgång, att välja konst som är
god och som människor ”behöver” samtidigt som man skall tillfredsställa brukarnas
önskemål.

Det är i få andra kommuner reaktioner från allmänheten påverkat konstinköpskommitténs
beslut. Eberstein påpekar att det finns bland de tillfrågade ledamöterna en negativ syn på
allmänhetens intresse för konstfrågor. Hon menar dock att det måste ställas mot den bristande
informationen och att det är endast i fem kommuner av trettio i hennes undersökning som
kommunerna ”var säker på att allmänheten verkligen hade informerats om konstköpen.”155

Eberstein föreslår ett breddat informationsflöde som en lösning på problemet och pekar på att
allmänhetens intresse måste vara en förutsättning ”i ett längre perspektiv /…/ för att
politikernas ambitioner att öka kommunens konstsatsningar skall vinna styrka.”156
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Ingen av medlemmarna i konstkommittén ansåg att konstnärsförbunden är något de märker
av, förutom det faktum att det sitter en KRO-representant i kommittén. Många har dock
påpekat att det inte behöver vara en KRO:are, utan att konstkommittén själva kan välja
representant och  Wahlgren påpekar också att konstkommittén är obunden från KRO.
Andersson menar dock att konstkommittén inte säger nej till den som föreslås av KRO.

                                                          
155 Eberstein (1976), s. 277
156 Ibid.
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Förbunden har åsikter men beter sig inte som en påtryckarorganisation eller som att de har
någon maktposition, enligt alla i konstkommittén. Kommittén känner inte heller att de har
någon kontakt med förbunden.

Wahlgren ser en kvalitetsskillnad mellan SK och KRO, som faller till KRO:s fördel, därför
väljer de att främst jobba med KRO. Wahlgren menar dock att KRO inte är lika starkt idag
som de var för tio år sedan. Han menar också att konstkommittén använt sig av obundna
konstnärer som sakkunniga, han kommer dock endast ihåg en som var sakkunnig för cirka
tjugo år sedan.

Sjöblom, som är medlem i KRO och även har föreslagits av det till Borås konstkommitté,
menar att KRO inte har så mycket makt och att det skulle vilja ha mer inflytande i
samhällsdebatten än det har. Hon skulle vilja att KRO var starkare än det är.
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I Borås kommun går inköpen till så att konstkommittén väljer ut några konstnärer som den
bjuder in till tävlan, där konstnärerna får lämna in skisser, utifrån vilka konstkommittén
beslutar om en konstnär som får uppdraget. Att förfara på detta sätt är något som har
kritiserats hårt på nationell nivå från olika håll, både från SK och riksdagspolitiker (se nedan
och även kapitel 2.7.). I en motion står att det är angeläget att ”man tar tillvara de
rekommendationer om åtgärder Konkurrensverket och Nämnden för offentlig upphandling
givit. Det är angeläget att konkurrensen ökar och fungerar och att alla konstnärer får möjlighet
att lämna anbud, oberoende av om man är medlem eller inte i någon fackorganisation.”157

Konkurrensverket anser samtidigt att konsten är ”en så speciell vara att fördelarna med att
införa konkurrens - i syfte att förbättra exempelvis urvalet av och de konstnärliga kvaliteterna
i den upphandlade konsten - måste vägas mot ökade administrativa bördor och andra
kostnader i form av särskilda ersättningar till deltagande konstnärer som följer av en mer
formbunden upphandlingsprocess.”158

Även om vissa i Borås konstkommitté ställer sig positiva till att ha en mer öppen tävlan finns
följande fråga hos alla: hur skall det organiseras? Nästan alla i konstkommittén ställer sig
också frågande till hur den, med de begränsade resurser den har (ekonomiskt och personellt),
skall kunna genomföra öppen tävlan. Fördelarna med öppen tävlan är enligt SK att alla
konstnärer har möjlighet att vara med och konkurrera om uppdraget.159 Nackdelarna är att det
är mycket mer krävande för det beslutande och organiserande organet, ekonomiskt och
administrativt. Med de knappa resurser Borås konstkommitté har (500 000 kr till offentliga
utsmyckningar om året) skulle de inte ha råd eller möjlighet att ordna en öppen tävlan. De
skulle i så fall vara tvungna att betala skissarvode till alla konstnärer som lämnar in förslag
(vilket är god sed), vilket betyder en utgift på 10 000 kr för varje tävlande (se ovan).
Dessutom har de heller inte de personella resurserna att hantera ett stort antal förslag.

En del tycker att det sätt på vilket de förfar nu fungerar bra och ser ingen anledning till att
ändra på det. (Andersson, Jonsson)
                                                          
157 Motion 2000/01:kr346
158 �
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Några ställer sig dock positiva till själva tanken, om det inte varit att det skulle bli ett sådant
stort företag runt det. Haglund kritiserar SK för att de tycker att alla ska få vara med och
därmed inte har några kvalitetsbegrepp. Hon tycker att SK är diffusa och inte ser att alla får
vara med och menar vidare att KRO förstår bättre än att säga att det skall gå till på det här
viset. De talar inte på det viset SK gör. Haglund tycker att selektivitet är fel ord och att
konstkommittén måste arbeta med sån konst de tycker håller nivå och kvalitet och säger att
”[o]m vi då är selektiva, är vi det.”

Mellström tycker att konstkommittén och de sakkunniga behärskar selektiv upphandling men
tycker att man kan ha öppen tävlan ibland. Det skulle dock som sagt bli trögarbetat om detta
ska ske och bli svårt administrativt. Då jag intervjuade Mellström sa hon att det fanns en tanke
om att ha öppen tävlan inför placering av verk på Knalletorget, detta var dock inget jag
märkte då frågan diskuterades på de sammanträdena jag var närvarande vid.

Även Hall skulle vilja ha mer öppen inbjudan men hon menar att Wahlgren och Haglund
aldrig skulle gå med på det. Hon är den enda som väljer att fokusera på de positiva följder det
skulle kunna ha, till exempel att fler konstnärer skulle ha möjlighet att få visa sina verk,
speciellt för okända konstnärer. Men även hon inser att det skulle bli svårt då de inte skulle
kunna erbjuda skissarvode till alla med sin begränsade budget. De övriga fokuserar dock mer
på alla problem det skulle medföra med att ha öppen tävlan, som just att det skulle bli svårt
administrativt och ekonomiskt.
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Alla i Borås konstkommitté stämmer in i att det är mycket viktigt att tänka på sammanhang
och omgivande miljö då de placerar ut verk. För att skapa en helhet samarbetar de med
landskapsarkitekt Lars Wiberg som arbetar på gatukontoret och stadsbyggnadskontoret.
Andersson tycker att det är väldigt bra att landskapsarkitekten är med och att det är viktigt att
verket passar in. Jonsson menar att det sällan blir komplikationer eftersom de är där på ett
tidigt stadium i processen. Haglund menar dock att det är främst tjänstemännen och de
sakkunniga (däribland hon själv) som tänker på omgivande miljö, inte konstkommittén
(politikerna). Hon säger också att hon skulle vilja göra politikerna mer kunniga men anser att
det inte finns tid till det. Mellström anser att att skapa en helhet är en stor och viktig del och
att rummet ofta styr valet av konstnär. Hon påpekar också att de alltid skall kunna motivera
varför konstkommittén har placerat ut ett verk inför allmänheten och brukarna.

Sjöblom är den enda som egentligen har några invändningar mot hur konstkommittén arbetar.
Hon anser visserligen att det finns en ambition i konstkommittén om att skapa en helhet, men
att den skulle kunna bli mycket bättre.

Här kan det vara värt att inflika frågan om vandalism av Borås offentliga konst. Det är några
konstverk som ständigt utsätts: Sven Lundqvists ”Fiskargosse” (som står i stadsparken) vars
metspö gång på gång har brutits av och Gun Gordillos ”Neo-Nea” (som står vid Högskolans
kårhus) vars neonrör ständigt blir förstörda. Wahlgren tycker att det är värt att reparera gång
på gång, han vill inte att vandalerna ska vinna och anser att det handlar om demokratifrågor.
Han påpekar dock att det inte förekommer särskilt många vandaliseringar, något som även
Haglund betonar.
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Valet av konstnär är centralt i konstkommitténs arbete. Det är först och främst de sakkunniga
som föreslår konstnärer till de olika projekten och det verkar finnas en tro på de sakkunnigas
kunskap och det är sällan någon i konstkommittén ifrågasätter deras förslag.

Konstkommittén verkar sträva efter en bra spridning på konstnärer och anstränger sig för att
det inte skall vara endast ett fåtal som dominerar den offentliga konsten i Borås. Det är det
intryck jag har fått efter intervjuerna. Det är ingen som anser att det inte är bra spridning på
konstnärerna. Andersson säger att de till och med valt bort konstnärer för att de redan har verk
av denne.

Det enda som kritiseras då det gäller valet av konstnärer är att det inte är en tillräckligt stor
andel lokala konstnärer. Majoriteten i konstkommittén vill sätta mer fokus på lokala
konstnärer (Andersson, Jonsson, Dahlberg-Andersson, Hall, Sjöblom) medan två av de
sakkunniga anser att det inte är något som skall fokuseras på utan att det är kvaliteten som
skall vara det viktiga (Haglund, Mellström). Haglund anser att man inte kan köpa in ett verk
bara för att det är skapat av en lokal konstnär, utan att det måste vara kvalitet. Hon menar
dock att det finns ett tryck från KRO och politikerna att man ska använda sig av lokala
konstnärer. Hon säger också att konstkommittén vill stödja den lokala konsten, i vilket hon
motsäger sig själv.

Speciellt Dahlberg-Andersson vill lyfta fram lokala konstnärer och menar att det finns
konstnärer i Borås som känner sig osedda av konstkommittén och hon vill medverka till att
bryta det. Hon tycker inte att konstkommittén aktivt verkar för det lokala trots att det finns
tillfällen. Även Sjöblom anser att det inte finns tillräckligt med lokala konstnärer
representerade i stadens konst. Hon vill ha en bredd på konstnärerna men inser också att
konsten av dessa skall vara kvalitativ. Dock finns det för lite pengar och hon anser att det
dessutom saknas viljan, främst hos konstmuseets tjänstemän, att fokusera mer på lokala
konstnärer. Wahlgren påpekar att Sjöblom har fört fram sin kritik för konstkommittén.
Sjöblom menar att hon försöker vara en motvikt till Haglund och Mellström och föreslå lokala
(Borås) och regionala (Västra Götaland) konstnärer.

Även här, liksom i frågan om relationen till brukarna, går konstkommittén på vad de själva
anser är god konst, även om detta går ut över mångas (både konstnärer och ledamöter och
sakkunniga i konstkommittén) önskan om en mer lokal fokus då det gäller val av konst.

Haglund tycker inte att det är lyckligt att en konstnär får flera uppdrag och säger sig ha fått
kritik från en kvinna från Statens konstråd för att favorisera manliga konstnärer. Hon och
Wahlgren tycker dock inte att det stämmer, men hon blir oroad av tanken på det.

Det verkar inte heller existera någon nepotism i konstkommittén, den enda som antyder något
i den vägen är Jonsson som menar att det är lätt att föreslå konstnärer vars verk de själva är
förtjusta i, men inte för att de är bekanta.

Kravet på kvalitet som utslagsgivande är något som återfinns även i Ebersteins enkätsamman-
ställning. Även att man fokuserar på lokala konstnärer återfinns hos henne. Hon återger två
kommentarer hon fått: ”Kvalitetssynpunkter är helt utslagsgivande och lokala konstnärers
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verk inköps i den utsträckning de är intressanta efter riksmåttstock” och ”[l]okala konstnärer
gynnas särskilt.” 160

Då det gäller att få bra spridning på konstnärerna lyder en av kommentarerna Eberstein fick
på enkäterna som följande: ”[s]å vid spridning som möjligt av ett så mångsidigt urval som
möjligt.”161 Detta är något som jag tycker stämmer in på Borås konstkommitté som verkligen
anstränger sig för att få god spridning på konstnärerna och inte använda sig av samma gång på
gång.
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I sammanträdesprotokollet från 2001-09-10 står:

                                Elisabeth Haglund redogjorde för hur skulpturen på Daltorpskolan av Björn Bergsten
kommit att bli ett misslyckat projekt, eftersom infästningarna inte håller och skulpturerna
inte passar till den valda platsen i korridoren in till skolmatsalen. Konstverket i sig är
mycket bra, men inte placeringen. Beslöt konstkommittén att Björn Bergstens skulpturer på
Daltorpskolan tas ner och man söker en annan placering för konstverket.

Att väggen inte höll är alla (utom Dahlberg-Andersson som inte kom ihåg verket och
processen kring det) överens om. Andersson menar att det inte blev riktigt som de tänkt sig
och menar att det är enda gången som konstkommittén tagit ned ett verk. Jonsson minns det
som att det var svårt att sätta upp, att det ramlade ner och att det tog lång tid innan de fick upp
det. Haglund anser (förutom att väggen inte höll) att det går för stora barn på skolan, att verket
riktar sig till yngre barn.

Mellström menar att det inte var enighet i konstkommittén om detta verk (i motsats till
Sjöblom som menar att det valdes dit av en enhällig konstkommitté) och att det kom att bli
dyrare än väntat. Dessutom blev uppsättningen komplicerad och verket mindre än tänkt. Hon
kommer dock inte ihåg varför det togs ned men tror att barnen gjorde åverkan på verket. Hon
vet inte hur projektet ligger till idag. Hall har inte fått uppfattningen att verket var under-
måligt; hon har dock aldrig sett verket.

Wahlgren är den enda som har något mer ”fylligt” att säga om Bergstens verk. Han säger att
förutom att väggarna inte höll, så plockade skolans rektor dit något annat som skymde
Bergstens verk. Wahlgren menar också att Bergsten gav svaga besked om verket och inte
gjort uppdraget enligt skisserna bland annat med ett materialbyte. Wahlgren menar att han
själv fick skulden för detta, främst från Haglund, eftersom han påskyndade processen.

                                                          
160 Eberstein (1976), s. 118
161 Ibid., s. 119
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”Octopus” är en hög blå plaststaty i form av en mansfigur som sträcker sina armar rakt ut.
Detta verk är det som helt klart har varit mest engagerande för kommitténs medlemmar. I
princip alla intervjupersoner har självmant exemplifierat med detta verk och tagit upp det till
diskussion innan jag ens fört det på tal. Det har varit intressant att studera hur mycket många
av dem har haft att säga om verket.

Skulpturen kom till efter initiativ från Haglund som tyckte att platsen behövde något, ett slags
vägmärke. Det är också Haglund som har jobbat mest för att projektet skulle komma till stånd,
enligt Sjöblom. Enligt Wahlgren behövde Hässleholmen något identitetshöjande eftersom det
inte är ett så ”bra” område i Borås.

Detta är ett projekt där brukarna verkligen har fått komma till tals. Konstkommittén ställde till
exempel en miniatyr av skulpturen på kommundelens bibliotek och lade en lista bredvid för
att få reda på vad folk tyckte. Dessutom var flera grupper från Hässleholmen involverade och
fick säga sitt och fick verket presenterat för sig. Dessa var Vi Hässleholmen, äldreboendet,
Fjärdingskolan med flera. Konstkommittén utförde också en enkät bland befolkningen i
Hässleholmen och i två skolor. Enligt Wahlgren var barn och ungdomar mer positiva än
vuxna. Mellström anser att arbetet kring verket var utåtriktat och att ingen kände sig överkörd,
även om deras vilja inte gick igenom. Hon tyckte att arbetet var väl skött och att verket tack
vare diskussionen fick många bottnar och roller, och att till slut kom att bli välkommet på
Hässleholmen. Mellström menar att detta är en av de få gånger konstkommitténs arbete
verkligen blivit offentligt.

Projektet är också ett av de få som jag har kunnat se att det har rått någon oenighet om i
konstkommittén. Hall var emot det och reserverade sig, men anser trots allt att hela
förfarandet gick demokratiskt till och att brukarna fick säga sitt. Även Dahlberg-Andersson
var emot det och ville ha fler alternativ från konstnären, men det gick inte att få fram enligt
henne. Även Sjöblom var tveksam till en början och tyckte att den var aggressiv och hotfull
och hon ville att konstkommittén verkligen skulle tänka över beslutet. Under processen
ändrade dock Sjöblom uppfattning och kom fram till att skulpturen kunde vara viktig uppe på
Hässleholmen. På grund av oenigheten mellan de politikerna var det Wahlgren som kom att
fälla avgörandet om skulpturen skulle komma på plats eller inte. Enligt honom var det viktigt
vad barn och ungdomar på Hässleholmen tyckte och det var dessas uppskattning som gjorde
att Wahlgren, som tidigare varit tveksam till konstverket, vände och ställde sig positiv till
verket. Han såg till konstkommitténs ”anseende” bland barn och ungdomar.

Det var också en diskussion huruvida skulpturen såg aggressiv ut eller inte. Konstkommittén
tyckte att originalförslaget var alltför hotfullt, så de bad konstnären om en omarbetning. Det
ledde till att armarna sänktes så att det blev ett mer välkomnande intryck.

En anledning till att många tyckte att det var ett så roligt projekt var att det, som Andersson
säger, väckte folk. Eller som Jonsson säger: folk har verkligen sett verket, uttalat sig om det,
mycket reaktioner. Det förekom en del kritik, men Haglund menar att hon ville att det skulle
vara något som representerade Hässleholmen. Hon menar att det finns en konvention bland
folk hur en skulptur ska se ut, men att ett paradigmskifte har skett i arbetet med den offentliga
konsten, ett arbete som enligt henne varit drivet av bland annat Statens konstråd. Statens
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konstråd har alltså fört ut konst till människor som annars inte skulle komma i kontakt med
just den konsten.

Konstkommittén samarbetade med Statens konstråd kring ”Octopus” och gick in med hälften
av pengarna. Jonsson menar att det var strul i samarbetet med rådet, men nämner inte närmare
vad detta bestod av. Enligt Dahlberg-Andersson var det Rollofs verk som skulle väljas annars
skulle inte Statens konstråd lägga in några pengar i projektet. Hon tycker inte att Statens
konstråds krav på Rollof var bra och att det påverkar beslutsprocessen att rådet går in och
bestämmer. Även Haglund har sina invändningar då hon menar att Statens konstråd inte
uppskattade att hon redan hade valt konstnär innan de fått säga sitt, de ”godkände” dock
Rollof. Detta säger dock emot vad Dahlberg-Andersson sagt ovan.

Wahlgren såg verket som kontroversiellt och var till en början rädd för vandalisering, men
någon sådan har inte skett.
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Minnesföreningen Gamla Elfsborg kom till konstkommittén på grund av Ryavallens 60-års
jubileum och de ville i samband med detta uppmärksamma Sven Jonasson och ha en
porträttlik skulptur av honom. De betalade hälften av verket. Även här har utomstående fått
komma till tals, i detta fall representanter från Gamla Elfsborg som har varit på
konstkommitténs möte. Även konstnären har varit med och förklarat hur hon tänkt sig.
Konstkommittén krävde dock friheten att ha sin kvalitetsbedömning.

Även detta är ett verk som det har rått en del oenighet om i konstkommittén, dock inte i lika
stor omfattning som då det gäller ”Octopus”. Wahlgren blev intresserade medan Haglund till
en början var kallsinnig, men enligt Wahlgren blev hon intresserad så småningom. Enligt
Mellström var konstkommittén inte så enig för att det förslaget skulle vinna och det var
kontakten med Gamla Elfsborg som avgjorde valet. Gamla Elfsborg var dock tveksamma till
förslaget, men efter en diskussion om Jonassons andra sida som representerades av grodan
han håller i händerna (se nedan) valde de Barmens förslag.

Andersson är inte särskilt förtjust i den och vet inte om det borde vara något verk vid
Ryavallen. Samtidigt menar hon att konstkommittén bara hjälpte Gamla Elfsborg som ville ha
en staty av Jonasson där. Jonsson å sin sida anser att det var ett av de roligaste beslut hon varit
med om. Dahlberg-Andersson hade dock åsikter om grodan som Jonasson håller i händerna
och hon säger att det var diskussioner om grodan. Enligt Haglund menade Barmen att grodan
var blicken mot en annan värld, en prins och en groda. Gamla Elfsborg kom att acceptera
grodan till slut. Även Mellström pekar på att det var en tanke om att visa en annan sida hos
Jonasson. Hall anser dock att konstnärens förklaring till grodan var ”ordbajs”. Hon menar att
Barmen sa att det skulle vara en symbol för bland annat Jonassons integritet, men senare lär
Wahlgren sagt till Hall att konstnären använder grodan som en signatur till sina verk. Hall
tycker att det borde Barmen ha sagt från början istället för ha fört fram pratet om integritet.

Både Sjöblom och Wahlgren tycker att verket blev för litet.
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Fjärdingskolan hade tidigare fått tio utställningsskåp som tillverkats av studenter på HDK
(Högskolan för Design och Konsthantverk) i Göteborg för att Fjärdingskolans elever skulle
kunna göra egna utsmyckningar i dessa. Skolan bad om ytterligare tio skåp men
konstkommittén avslog förfrågan.162

Det var inte mycket någon i konstkommittén hade att säga om de här skåpen. Andersson
kommer inte ihåg det. Dock kan jag sluta mig till att projektet som sådant ansågs avslutat och
att konstkommittén har fullföljt uppdraget. Dessutom är de redan inköpta skåpen dåligt
utnyttjade. Mellström och Hall påpekar dock att det också till viss del var en kostnadsfråga.
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”Konstkommittén avslog förfrågan från konstnären Thage Carlsson om inköp av målning.”163

Inte heller detta fall är något som väcker kommitténs medlemmars känslor eller minnen i
särskilt stor utsträckning. Andersson kommer ihåg att de sa nej, men inte varför.

Vissa kommer inte ihåg. (Jonsson, Mellström, Sjöblom.) Haglund menar att de inte ville köpa
på grund av att de hade tillräckligt med konst. Wahlgren anser dock att de tackade nej på
grund av kvalitetsskäl. Dahlberg-Andersson var inte närvarande vid detta sammanträde.

Jag ställde även frågan om det är ofta förekommande att konstnärer kommer och erbjuder sina
verk för konstkommittén, och det verkar inte vara något som är vanligt. Sjöblom menar att det
i princip aldrig händer.
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Detta är ett verk som det har varit många turer kring. Mattan är åtta och en halv meter lång
och fyrtio kvadratmeter stor och gjordes ursprungligen för Rådhuset (och ägs därmed av
kommunen) men togs ned i samband med ändringsarbete i lokalen. Sedan har den legat på
Textilmuseet i väntan på restaurering då den behöver en ny frans och tvättas; en renovering
som skall betalas av lokalförsörjningskontoret (och kosta 80 000 kr enligt Haglund, 100 000
kr enligt Wahlgren, 25 000 kr för fransen enligt Hall) om konstkommittén kunde hitta
någonstans att placera den. Det var enligt Wahlgren svårt att hitta en plats för den eftersom
den är så stor, men konstkommittén lyckades komma överens med Carolikyrkan om att den
skulle hänga där. Dock blev det en diskussion om detta då Borås stadsvapen är invävt i mattan
och kyrkorådet tyckte inte att det passade sig i en kyrka. Det ändrade dock åsikt och mattan
hänger numera i koret i Carolikyrkan, vad jag förstått, fortfarande orestaurerad. Ärendet är
alltså oavslutat.

                                                          
162 Konstkommitténs sammanträdesprotokoll, 2000-04-18, § 21
163 Ibid., § 22
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Konstkommittén har olika minnen då det gäller detta verk. Vissa kommer ihåg att mattan var
sliten och togs ned men vet inte om den har placerats och i så fall var (Andersson, Jonsson,
Dahlberg-Andersson, Hall).
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Beslutsprocessen kring offentlig konst är en omfattande verksamhet med många olika aktörer
(kommunalpolitiker, sakkunniga, brukare, konstnärer, arkitekter och Statens konstråd för att
nämna några). Detta gör det också komplicerat att försöka göra en övergripande bild av hur
situationen ser ut i Sverige och Borås, men jag vill ändå göra ett försök till en sammanfattning
av mina resultat.

Mina frågeställningar var:
- Varifrån kommer initiativen?
Då det gäller fast konst har jag funnit att initiativen främst kommer från brukare, som kommer
till konstkommittén med en förfrågan om konst. Det har förekommit några gånger att
initiativen har kommit från medlemmar i konstkommittén, som till exempel då Haglund
föreslog att det behövdes ett konstverk på Hässleholmen, vilket resulterade i ”Octopus”. Då
det gäller lös konst kommer initiativet att köpa konst oftast från konstkommittén själv, då de
äger konst som ännu inte har en placering utan finns där för framtida placeringar. Det är då
sakkunniga som köper in konsten, efter röstning av politikerna.

- Vilka tar besluten angående anslag, konstnär och placering?
Besluten om de övergripande anslagen står kulturnämnden för, som förra året (2001)
beslutade att konstkommittén skulle få ytterligare 200 000 kr till de tidigare 500 000 kr. Hur
mycket pengar som skall läggas på varje konstverk är något som bestäms av politikerna i
konstkommittén. Det är även de, i samrådan med sakkunniga, som beslutar om vilken
konstnär som skall kontaktas för skissförslag och även senare för kontraktering. Då det gäller
placering är det brukarna som kommer med ett förslag då de för fram sin förfrågan om konst,
men det är konstkommittén som har sista ordet.

- Hur tas dessa beslut?
Beslut tas genom att de sakkunniga lägger fram förslag på konst som de redan innehar eller en
konstnär/konstnärer som skall ge skissförslag som sedan politikerna beslutar om. Hela
gruppen (politiker och sakkunniga) diskuterar igenom förslagen och för mig som utomstående
framstår deras diskussioner som kaotiska och respektlösa. Det är dock svårt för mig att säga
något om denna diskussionsteknik fungerar eller inte för dem. Många av medlemmarna i
konstkommittén har arbetat tillsammans i många år och det kan tänkas att deras sätt att vara
gentemot varandra fungerar för dem och att det är ett bra sätt för dem att komma fram till
beslut. Något som också påverkar konstkommitténs beslut är de sakkunnigas stora inflytande
på besluten som tas. Även om de sakkunniga inte har rösträtt är det sällan politikerna går emot
det förslag som de sakkunniga lägger fram. Detta kan förklaras med att de flesta anser att de
inte har tillräckligt med konstkunskaper och därför litar (blint?) på de sakkunniga. Jag kan
alltså dra slutsatsen att det i Borås framför allt handlar om tjänstemannavälde.

En annan aspekt som skulle kunna påverka beslutsprocessen är politikernas partitillhörighet.
Alla är dock rörande överens om att de olika partipolitiska tillhörigheterna i gruppen inte
påverkar besluten, även om de kan nämna att det var något som anades i arbetet med
”Octopus”, men att detta är den enda gången partipolitiken har märkts. En fråga konst-
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kommittén dock inte är lika överens om är hur relationen till brukarna bör se ut. Jag har funnit
att det finns en uppdelning på två grupper, en grupp anser att brukarna får vara med och säga
sitt och en grupp som anser att brukarna skulle kunna få komma till tals i högre grad än vad de
gör i dagsläget. Denna problematik återfinns även på det nationella planet där en konflikt
finns mellan de som anser att man skall ge brukarna god konst och de som anser att man skall
ge brukarna den konst de vill ha.

Besluten tas också genom att man bestämmer sig för att inbjuda ett visst antal och specifika
konstnärer som ger var sitt förslag som konstkommittén skall välja mellan. Uppdelningen i
två grupper som jag funnit då det gäller brukarnas önskemål har jag även funnit i denna fråga,
om direktupphandling. I Borås konstkommitté anser en del att det är en tilltalande tanke att ha
en mer öppen tävlan då man söker konstnärer medan andra anser att det fungerar bra med
deras nuvarande sätt, vilket är direktupphandling. En fråga som sammanför de båda grupperna
i denna fråga är att alla ställer sig frågande till hur det skulle kunna fungera administrativt och
ekonomiskt att anordna en öppen tävlan. Nationellt är det främst Svenska Konstnärsförbundet
(SK) som varit kritiska till direktupphandling, eller selektiv upphandling som SK kallar det.
Det är dock inte olagligt att direktupphandla om man inte överskrider gränsvärdet 1,6
miljoner kr. Konkurrensverket medger dock att detta kan leda till kritik från andra ”potentiella
leverantörer”. Konkurrensverket och även Näringsfrihetsombudsmannen har efter anmälan
från SK mot Konstnärernas Riksorganisation (KRO) haft åsikter om att KRO är
representerade i olika statliga organisationer, vilket även det har kritiserats hårt av SK.

- Vilka frågor diskuteras i samband med beslut?
Besluten tas som sagt genom att sakkunniga lägger fram förslag på konst som de redan
innehar eller en konstnär/konstnärer som skall ge skissförslag som sedan politikerna beslutar
om. Innan beslut tas diskuteras frågan igenom i hela gruppen (både politiker och sakkunniga),
vad alla tycker om förslaget, hur lång tid det kan tänkas ta, hur mycket det får kosta, om de
skall söka sponsorer eller andra samarbetspartners (som till exempel Statens konstråd) och
övriga tankar om projektet. Det diskuteras också om de brukare som vill ha konst redan har
fått mycket konst och om det finns andra områden eller liknande som är i större behov av
konst. Något som några i konstkommittén tycker är viktigt är att man fokuserar på lokala
konstnärer, vilket också diskuteras.

Sammanfattningsvis anser jag att jag fått svar på mina frågor och att det under mitt arbete har
väckts nya frågor.
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Jag har funnit att det finns några frågor som är svåra att lösa på ett för alla bra sätt, och dessa
är enligt mig: brukarnas roll, konstnärsförbundens inflytande och inbördes konflikt och till sist
den selektiva upphandlingen.

Det är som jag ovan diskuterat en komplicerad gruppdynamik i Borås konstkommitté, som på
ytan vill ge sken av att det är en liten lycklig familj som träffas en gång i månaden ungefär
och har ett öppet forum. Till viss del kan jag hålla med om att det är ett öppet forum, alla får
tala (även om det blir i mun på varandra) och det är inte någon som verkar rädd för att säga
sitt (även om vissa talar mer än andra). Men det finns också underliggande konflikter som inte
kommer till ytan, i alla fall inte på de två sammanträden jag närvarade vid, men som kommit
fram vid de enskilda intervjuerna. Det är tankar om att ekonomin inte skötts på ett bra sätt, att
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för dyra konstverk reserveras utan politiskt beslut och att sakkunniga kan vara för
dominerande i besluten trots deras frånvaro av rösträtt.

Vad gäller brukarna kan vi klart se att det finns en ambition att dessa skall få vara med i
beslutsprocessen, både på statlig och kommunal nivå. Vissa anser att brukarna idag inte är
med i processen i tillräckligt stor utsträckning, medan andra anser att det är alldeles tillräckligt
med brukarinflytandet. I Borås konstkommitté anser många att brukarna får säga till
tillräckligt. Jag fann en ovilja att ge brukarna den typ av konstverk som de vill ha om det
önskade inte når upp till konstkommitténs kvalitetskrav. Jag menar att det finns en viss
antydan till nonchalans från de beslutande (om det gäller Borås konstkommitté eller Statens
konstråd gör ingen skillnad) då det kommer till brukarnas önskan av konst. I detta följer till
viss del den offentliga konstens osynlighet i samhället och de bakomliggande processerna,
såsom konstnärsförbunden, deras konflikt, konstkommitténs arbete. Jag är ett alldeles utmärkt
exempel på detta då anledningen till att jag skrev den här uppsatsen var en djup okunnighet
om och blindhet för den offentliga konsten. Men jag vet som sagt inte hur man skall lösa
denna fråga, bara att den bör tas upp till diskussion. Det finns självklart inget bra svar på hur
man skall lösa detta problem samtidigt som man tillgodoser de båda behoven av kvalitativt
god konst och vad brukarna vill ha, men jag anser att det är en fråga som bör undersökas i
större utsträckning.

Då det gäller konstnärsförbunden kan ses att KRO är i ett klart övertag över SK, då KRO har
en maktposition i konstvärlden tack vare deras möjligheter att utse och föreslå representanter i
vissa beslutande konstorgan i samhället. Även om Borås konstkommitté anser sig vara
oberoende från KRO och inte 1�!���	 godta deras förslag på konstnärsrepresentant, så brukar
konstkommittén göra detta. Kommittén letar inte heller aktivt efter andra kandidater. Under
den tiden konstkommittén funnits, som är en period på cirka trettio år, kan ordförande
Wahlgren (som varit med större delen av denna tid) endast minnas en obunden
konstnärsrepresentant. Det har aldrig suttit med en konstnärsrepresentant som varit
rekommenderad av eller medlem i  SK. Jag anser att denna fråga bör diskuteras mer, för
fungerar det verkligen bra då det är endast ett konstnärsförbund som har sådant inflytande på
den offentliga konsten i Sverige?

Det bör enligt mig även diskuteras mer om hur man skall hantera frågan (och kanske även
försöka lösa problemet) om selektiv upphandlingen som det enligt mig inte finns någon bra
lösning på. Problemet är att uppdragen till den offentliga konsten inte är tillgängliga för
tillräckligt många konstnärer utan att det endast är ett fåtal som inbjuds till tävlan. Problemet
är också att det är svårt att veta hur en mer öppen tävlan skulle kunna genomföras, i alla fall
på en kommunal nivå där resurserna är begränsade. Hur skall det vara genomförbart -
praktiskt, administrativt och ekonomiskt. Hur ska man kunna inbjuda ���� konstnärer?
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Mitt syfte var att undersöka hur beslutsprocessen kring offentlig konst ser ut med Borås
kommun som fall. Mina frågeställningar var:

� Varifrån kommer initiativen?
� Vilka tar besluten angående anslag, konstnär och placering?
� Hur tas dessa beslut?
� Vilka frågor diskuteras i samband med beslut?

Denna undersökning har utförts med dels litteraturstudier, dels genom intervjuer med de åtta
medlemmarna i det beslutande organet, Borås konstkommitté. Jag har också observerat deras
arbete genom deltagande på två sammanträden.

Litteraturstudierna har utförts genom databassökningar på Libris, bibliotek.se, artikelsök och
även biblioteken i Borås. Jag har även sökt på Rixlex och regeringens hemsida, för att få en
bild av statens inställning till den offentliga konsten.

I Borås finns en konstkommitté som ligger under kulturnämnden (som också bestämmer
storleken på konstkommitténs budget) och svarar alltså inför denna. Dock är konstkommittén
mycket självständig och är både beredande och beslutande organ kring konstinköp.
Konstkommittén består av fem kommunalpolitiker (som även sitter i kulturnämnden) och tre
sakkunniga. Initiativ till inköp tas oftast från brukare som har ett behov av konstnärliga
utsmyckningar. Brukarna söker sig till konstkommittén, som bereder ärendet genom att
föreslå konstnärer och be dessa om skissförslag. Konstkommittén undersöker platsen och
tänker på att konsten skall passa in i den omgivande miljön. Sedan konstkommittén, oftast
genom de sakkunniga, berett frågan tar den beslut genom att de fem röstberättigade
politikerna röstar. Efter detta genomförs projekteringen som konstkommittén har ekonomiskt
ansvar för och sedan lämnas verket över till brukarna och blir dessas ansvar, även om viss
uppföljning finns från konstkommitténs sida.

Några av medlemmarna i konstkommittén skulle vilja genomföra förändringar i besluts-
processen. En åsikt som kommer fram är att ledamöterna i kommittén är för få, att det borde
finnas fler röstberättigade. En annan åsikt är att det inte borde vara politiker som har hand om
besluten om offentlig konst och att de skulle kunna vidga samarbetet och arbeta mer med
gatukontoret.

Det är viktigt för Borås konstkommitté att det är kvalitativt god konst som förs ut till
allmänheten och att konsten placeras i ett bra sammanhang och att den omgivande miljön
samspelar med konstverket. Flera i konstkommittén vill lägga större tonvikt på lokala
konstnärer.

Jag har även undersökt gruppdynamiken i konstkommittén och sett att det finns en motsägelse
vad som har sagts i intervjuerna och vad jag sett på sammanträdena. Enligt uppgifterna från
intervjuerna får alla säga sitt på sammanträdena och att det är harmoniskt. Det är ett öppet
forum men sammanträdena är också något kaosartade med många som pratar samtidigt och
liten respekt för den som har ordet. Men eftersom jag inte är en del av gruppen kan jag inte
heller bedöma den på ett bra sätt.
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På statlig nivå finns flera aktörer som påverkar beslutsprocessen kring den offentliga konsten.
Statens konstråd har som uppgift att föra ut god konst till allmänheten och gör detta genom att
samarbeta med kommuner i vissa projekt (i Borås angående Rollofs ”Octopus”) och placera ut
statligt ägd konst hos bland annat myndigheter.

Även konstnärsförbunden, de mest framstående är Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
och Svenska Konstnärsförbundet (SK), som driver olika frågor för konstnärernas intresse. Det
finns en konflikt mellan dessa förbund, då KRO dominerar, bland annat genom att ha rätten
att ha medlemmar i styrelsen för Statens konstråd och även föreslå konstnärsrepresentanter till
till exempel Borås konstkommitté.

SK kritiserar det de kallar selektiv upphandling men allmänt kallas direktupphandling, då
endast ett fåtal konstnärer inbjuds till tävlan. De vill ha en mer öppen tävlan och därmed
införa en större konkurrens på området. Detta är en komplicerad fråga som har dryftats i
riksdagen och hos Konkurrensverket och Näringsfrihetsombudsmannen. Det är en allmän
åsikt att det borde vara större konkurrens men det är ingen som vet hur det skall genomföras
då den administrativa bördan skulle bli alltför stor, åtminstone på en sådan liten konst-
kommitté som den i Borås. Borås konstkommittés medlemmar menar även de att de inte har
resurserna för att genomföra en öppen tävling. De tycker även att det fungerar bra såsom de
arbetar nu, med direktupphandling.

En annan komplicerad fråga är relationen till brukarna där det finns vissa i riksdagen som
anser att relationen bör förbättras och andra som anser att den fungerar alldeles utmärkt.
Denna konflikt finns till viss del även i Borås konstkommitté, men på det stora hela anser man
att brukarna har tillräckligt att säga till om då det gäller den offentliga konsten.

Då det gäller budgetens storlek och tillräcklighet är alla i Borås konstkommitté överens om att
det behövs mer än de ca 500 000 kr per år de har att arbeta med nu. Även om det räcker för att
de skall kunna slutföra sina projekt vill de ha mer pengar att röra sig med.

Det sitter fem kommunalpolitiker i Borås konstkommitté, två socialdemokrater, två moderater
och en folkpartist. Den partipolitiska tillhörigheten är enligt medlemmarna i konstkommittén
inget som påverkar besluten, även om det på vissa håll i kommittén menas att de partipolitiska
tillhörigheterna kan krypa fram i vissa frågor. Något konstkommittén inte är överens om är
om de borde synas mer i samhället. Det finns en grupp som menar att det inte är nödvändigt
och en som menar att det skulle vara bra.

Jag har också undersökt sex projekt utförda av Borås konstkommitté under åren 2000 och
2001 utifrån sammanträdesprotokollen och att ta upp de respektive projekten med
medlemmarna i konstkommittén. De sex projekten är:
1)  Björn Bergstens verk på Daltorpskolan som fick lov att tas ned då väggen inte höll. Enligt

konstkommittén blev detta projekt ett misslyckande på det sättet att verket fick tas ned. En
del av medlemmarna kommer inte ihåg projektet eller bara delvis.

2)  Ulf Rollofs verk ”Octopus” på Hässleholmen som varit mycket engagerande för
konstkommittén. De var inte eniga då det gällde detta verk och det kom att bli ordförandes
röst som kom att bli avgörande för att verket skulle komma till. Det är också ett projekt där
brukarna verkligen har fått komma till tals genom enkäter och sammankomster.

3)  Minnesstaty över fotbollsspelaren Sven Jonasson vid Ryavallen. Även detta verk
engagerade konstkommittén, dock inte i lika stor utsträckning som då det gäller ”Octopus”.
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Även i detta fall fanns det viss oenighet i konstkommittén, men efter diskussioner verkar
de ha enats.

4)  Skåp tillverkade av HDK-elever till Fjärdingskolan. Det är inte många som hade något att
säga om detta projekt, men det verkar som att konstkommittén ansåg projektet avslutat.

5)  En förfrågan från konstnär Thage Carlsson om att sälja konst till konstkommittén. Inte
heller detta var något som det var många i konstkommittén som kom ihåg. Det är inte
vanligt att konstnärer kommer till konstkommittén och erbjuder konst.

6)  En matta av Märta Måås-Fjätterström. Det har varit många turer kring detta verk och det
har flyttats flera gånger men finns för närvarande i Carolikyrkan. Några av konst-
kommitténs medlemmar kommer inte ihåg projektet eller bara delvis. Ett fåtal har kunnat
redogöra för turerna kring mattan.
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Barbro Andersson intervju 6/3 2002
Kristina Dahlberg-Andersson intervju 1/3 2002
Elisabeth Haglund intervju 28/2 & 8/4 2002
Marie-Louise Hall intervju 26/2 2002
Kjerstin Jonsson intervju 11/3 2002
Kristina Mellström intervju 27/2 2002
Inga-Lill Sjöblom telefonintervju 25/2 2002
Bengt Wahlgren intervju 25/2 & 15/4 2002
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Konstkommitténs sammanträden 11/3 & 15/4 2002
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§1 Konstkommittén har till uppgift att för kulturnämndens räkning utreda och besluta i frågor
rörande konstnärlig utsmyckning och utformning av offentliga platser och byggnader samt i
förekommande fall också bostadsfastigheter.

§2 Konstkommittén består av fem ledamöter varav en är ordförande och en vice ordförande.
Ledamöterna väljs av nämnden för en period som sammanfaller med nämndens mandat-
period.

§3 Kommittén har rätt till att till sig adjungera lämplig expertis, representanter för brukarna
och andra personer som man finner lämpliga i sammanhanget.

§4 Konstmuseets chef svarar för beredning och föredragning av ärendet samt protokollföring.

§5 Kommittén beslutar inför varje verksamhetsår hur stora andelar av det beviljade anslaget
till konstinköp som ska användas för offentlig utsmyckning respektive inköp till konstmuseets
samlingar. Till grund för detta beslut ska ligga en årlig behovsbedömning med kostnads-
beräkningar.
Konstmuseets chef ansvarar inom sin delegation och den anvisade ekonomiska ramen för
inköpen till samlingarna.
Beslut om inköp till offentlig utsmyckning fattas av kommittén.

§6 Ändringar i detta reglemente beslutas av kulturnämnden.



51

��������
���>����=A4<������>�C��B�>�
;�

Kontrakt

Mellan Borås Kulturnämnds konstkommitté, nedan kallad Uppdragsgivaren och 
nedan kallad Konstnären, har denna dag följande avtal träffats.

1.  Konstnären åtager sig att utföra till
utsmyckning av 

2.  Som grund för utsmyckningen ligger ett skissförslag, inlämnat till Uppdragsgivaren och
godkänt den Väsentliga avvikelser från det godkända förslaget,
vilka skulle förändra konstverkets innehåll och utformning, får ske endast med
Uppdragsgivarens godkännande.

3.  Konstnären bekostar material och svarar för alla kostnader som är förenade med utförandet
och färdigställandet av arbetet, med undantag av vad som anges.

4.  För resor gäller följande:
5.  Förekommande markarbeten beställs och bekostas av Uppdragsgivaren.
6.  Arbetet igångsätt den och skall vara avslutat den om inte

omständigheter utanför konstnärens kontroll vållar förseningar.
7.  För det som Konstnären i detta kontrakt åtagit sig erhåller han/hon kr exkl

moms. Utbetalning sker enligt följande: kr vid undertecknandet av kontraktet, 
kr den samt kr sedan arbetet avslutas

och godkänts av Uppdragsgivaren. Utbetalningarna sker mot faktura, som lämnas av
konstnären senast trettio dagar före förfallodagen.

8.  Skulle konstnären under arbetets gång bli ur stånd att fullgöra sina åtaganden enligt detta
avtal har Uppdragsgivaren rätt att, efter Konstnärens eller dennes rättsinnehavares
godkännande, låta fullborda arbetet om detta är möjligt. Uppdragsgivaren skall härvid ges
möjlighet att förfoga över skissmaterial som utarbetats av Konstnären. Avräkning skall
göras för utfört arbete och skälig ersättning utgå för detta liksom för disposition av
skissmaterialet.

9.  De delar av arbetet som förvaras i Konstnärens arbetslokal skall av denna hållas stöld-,
brand- och vattenskadeförsäkrade, medan de delar av arbetet som utförs och förvaras i den
lokal eller på den plats som skall utsmyckas, försäkras av Uppdragsgivaren i samma
avseende.

10.  Om arbetet slutförs i Konstnärens arbetslokal skall försäkring under transporten av färdigt
konstverk samt transportkostnader beställas och bekostas av Konstnären.

11.  Upphovsrätten till konstverket samt skisser och annat arbetsmaterial förblir Konstnärens
egendom.

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Borås den den

Uppdragsgivaren Konstnären
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Hur länge har konstkommittén funnits och hur länge har du suttit där?
Sitter du där som sakkunnig eller i egenskap av folkvald?
Vilket är konstkommitténs förhållande till kulturkontoret och kulturnämnden?
Hur beslutar man?
Hur lång är beslutsprocessen i Borås?
Hur fungerar inköp?
Prisklassen?
Finns det något man skulle vilja förändra i beslutsprocessen, som den ser ut idag? I så fall,
vad?
Hur stor del procentuellt är de 700 000 kr av kulturanslagen i kommunen och av den totala
kommunala budgeten? Är du nöjd med anslagen så som de ser ut idag?
Hur förhåller de sig till gränsdragningen mellan inköp till offentliga utsmyckningar och till
konstmuseet?
Reparationer och underhåll?

Tänker konstkommittén på sammanhang och omgivande miljö då de väljer plats och
konstverk?
Finns det några platser som anses vara i större behov av offentlig konst är andra?
Hur ser relationen till brukarna ut?
Har brukarna något att säga till om då det gäller val av verk och placering?
Hur hanteras praktiska problem i samhället?

Hur är det med den politiska bundenheten i konstkommittén? Du är socialdemokrat/folkpartist
/moderat, anser du att din politiska bundenhet påverkar, eller borde påverka de beslut du tar i
konstkommittén och inställningen till konsten och besluten?
Hur ser du på konstkommitténs sammansättning politiskt?
Hur stort är det icke-politiska inflytandet?
Skulle urvalet och resultatet av beslutsprocessen påverkas av vilket parti som dominerar?

Hur ser konstkommitténs förhållande till Statens konstråd ut?
Hur stor makt har KRO då det gäller offentlig konst? Hur ser det ut med de övriga
konstnärsförbunden?
Vad anser konstkommittén om SK:s kritik av inbjudan av konstnärer, det de kallar selektiv
upphandling?
Hur skall man göra det möjligt att sprida uppdragen bland så många konstnärer som möjligt?
Nepotism? Lokala konstnärer?
Har konstkommittén någon ”informationsverksamhet” då det gäller val av verk och
utplacering av dessa?

Vilken är din definition av offentlig konst?
Vad anses vara lämpliga konstverk?
Värderingsfrågor?
Vad är konst?
Var är god konst?

Varför passar vissa verk inte in? T. ex. Björn Bergstens på Daltorpsskolan. Varför såg man
inte detta från början?
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Hur såg besluten ut kring Ulf Rollofs skulptur Octopus ut? Det verkar ha varit problematiskt
och statens konstråd skickade en representant.
Hur såg besluten ut kring Ryavallen?
Hur såg besluten ut kring skåpen på Fjärdingskolan?
Hur såg besluten ut kring Thage Carlsson?
Hur såg besluten ut kring mattan av Märta Måås-Fjetterström?


